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Oswoić się ze szkołą 
WYDARZENIE: Zbliżają się zapisy do polskich szkół. Dla wielu placówek to okazja, 
by zorganizować dni otwarte lub podobne imprezy zapoznające dzieci i rodziców ze 
środowiskiem szkolnym. We wtorek w Polskiej Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka 
w Trzyńcu odbyła się lekcja modelowa w klasie pierwszej. 

Danuta Chlup

To był dość nietypowy widok: 
uczniowie klasy 1B, którzy 
zwykle o godz. 15.00 bawią się 

w świetlicy albo są już w domu, we 
wtorek siedzieli w ławkach i czekali 
na rozpoczęcie lekcji. Z tyłu usiedli 
ich młodsi koledzy wraz ze swoimi 
rodzicami. Dla gości była to wyjąt-
kowa okazja, by przyjrzeć się nauce 
czytania, pisania i matematyki. Za-
interesowanie spotkaniem „Do klasy 
pierwszej lekko i z uśmiechem” było 
ogromne. 

– Naszym celem jest pokazanie 
wam, jak wyglądają lekcje w pierw-
szej klasie. Wychodzimy z założenia, 
że jeżeli dziecko wie, jaka będzie at-
mosfera, co będzie robiło, to o wiele 
łatwiej pójść mu później do szkoły – 
powiedziała na wstępie dyrektorka 
Anna Jeż. Zapewniła rodziców, że 
także w przyszłym roku szkolnym 
zostaną otwarte dwie klasy pierwsze. 

– Będziemy dzisiaj czytać, pisać, 
liczyć, pokażemy wam, czego dzieci 
już się nauczyły – dodała nauczy-
cielka Beata Szkandera. 

Lekcja zaczęła się od nauki czyta-
nia. Nauczycielka zademonstrowała 
wraz z dziećmi, jak można rozwijać 
tę umiejętność, stosując elementy 

metody „sfumato”, czyli czytania 
spływającego. Szkandera podkre-
śliła, że już w pierwszej klasie uczy 
dzieci czytania ze zrozumieniem. 
Jak sprawdzić, czy małe dziecko wie, 
o czym czyta? Na przykład tak, że 
uczniowie po wysłuchaniu krótkie-
go fragmentu tekstu pokazują, który 
z obrazków umieszczonych na tabli-
cy ma bezpośredni związek z treścią. 

Pierwszoklasiści poznają litery 

już od września, natomiast ich pi-
sania zaczynają się uczyć w listopa-
dzie. – Wcześniej robimy ćwiczenia 
rozluźniające rękę, różne szlaczki. 
Do każdego z nich mamy wierszyk – 
mówiła nauczycielka. Pierwszokla-
siści pokazali ćwiczenia na tablicy, 
na kartach pracy, a nawet w piasku. 

Rodzice obejrzeli „Elementarz”, 
przekonali się, jak wykorzystywane 
są na lekcjach różne pomoce – po-

cząwszy od nowoczesnych, do któ-
rych należy tablica interaktywna, po 
stare i sprawdzone, jak na przykład 
plastikowa tabliczka, na której dzieci 
mocują literki, tworząc sylaby, słowa 
i zdania. 

Do trudniejszych zadań należało 
rozpoznawanie wypukłych literek 
po ich kształtach, poprzez dotyk. 
Niełatwe było zadanie matematycz-
ne, podczas którego nauczycielka na 

przemian wrzucała do pudełka kost-
ki do gry i wyjmowała je, a dzieci, 
posługując się zarówno wzrokiem, 
jak i słuchem, musiały policzyć, ile 
kostek zostało w środku. 

Z lekcji pokazowej najbardziej 
skorzystali rodzice, którzy zapiszą 
do szkoły swoje pierwsze dziecko. 
– Dzisiejsze spotkanie bardzo mnie 
zadowoliło. Dowiedziałam się, czego 
dzieci będą się uczyły i jak to będzie 
wyglądało – powiedziała „Głoso-
wi” Beata Siwa, matka przyszłego 
pierwszoklasisty. – Podobały mi się 
te zajęcia i uspokoiły mnie, jestem 
zadowolony – przyznał Jakub Micza, 
który zapisze córkę do pierwszej kla-
sy. 

Po lekcji modelowej w jednej sali 
odbywały się gry i zabawy dla dzieci, 
w drugiej zebranie informacyjne dla 
rodziców przyszłych pierwszoklasi-
stów. Obecni otrzymali informacje 
o zapisach, które odbędą się w trzy-
nieckich placówkach przy ul. Dwor-
cowej, na Tarasie i w Oldrzychowi-
cach w dniach 9-10 kwietnia.  

1
kwietnia rozpoczną się zapisy do klas 
pierwszych szkół podstawowych. Po-
trwają do końca miesiąca. Szkoły usta-
lają konkretne terminy w porozumieniu 
z władzami gmin. W tym roku ob-
wiązek ten dotyczy wszystkich dzieci 
urodzonych od 1 września 2012 do 31 
sierpnia 2013, także tych, których ro-
dzice będą wnioskowali o odroczenie 
obowiązku szkolnego. Przychodzą tak-
że dzieci, które otrzymały odroczenie 
w ub. roku szkolnym. Dziecko zapisuje 
rodzic lub opiekun prawny. 

• Przyszli uczniowie i ich rodzice przyjrzeli się lekcji w pierwszej klasie. Fot. DANUTA CHLUP

SPOŁECZEŃSTWO

Pamiętamy  
o naszych bohaterach
Cieszyn. Władze samorządowe, 
związki kombatanckie, a także zwy-
kli mieszkańcy ziemi cieszyńskiej 
uczcili w środę 77. rocznicę niemiec-
kiej zbrodni pod Wałką w Cieszynie. 
W uroczystym apelu poświęconym 
pamięci 24 żołnierzy Armii Krajowej 
zamordowanych przez Niemców 20 
marca 1942 r. pierwszy raz wzięła 
udział burmistrz Czeskiego Cieszyna, 
Gabriela Hřebačkowa. STR. 2-3
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Weekend pod 
znakiem hokeja
Trzyniec/Witkowice. W ekstralidze ho-
keja trwa zacięta walka o awans do pół-
finału rozgrywek. Hitem ćwierćfinało-
wej fazy jest walka pomiędzy Trzyńcem 
a Witkowicami. Wczoraj, po zamknięciu 
numeru, w Werk Arenie odbył się dru-
gi mecz. „Głos” rozmawia z Aronem 
Chmielewskim, polskim napastnikiem 
Stalowników. Tematem artykułu są… 
najnowsze trendy w stomatologii. 
STR. 13

REGION

Ciała górników  
nadal pod ziemią
Stonawa. Zwłoki większości górników, 
którzy trzy miesiące temu zginęli w ka-
tastrofie w Kopalni ČSM, nadal znajdują 
się pod ziemią. Termin ich wydobycia 
nie jest znany. – Żeby wejść do strefy 
pożaru, musimy najpierw opracować 
odpowiednią dokumentację i złożyć 
wniosek w Czeskim Urzędzie Górni-
czym. Urząd na tej podstawie może wy-
dać pozwolenie – powiedział Ivo Čele-
chovský, rzecznik spółki OKD. STR. 3
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Dobrze wiem, że wywołujące obawy i lęk, budzące gniew i rozgo-
ryczenie negatywne wieści lepiej „sprzedają” się w mediach niż 

informacje „ku pokrzepieniu serc”. Mimo to postaram się dziś wam 
sprzedać taką jedną krzepiącą. Dotyczyć będzie młodzieży. Myślącej i 
nieobojętnej. W poniedziałek, o czym donosiliśmy w ostatnim wyda-
niu naszej gazety, w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie odbył 
się Dzień Tolerancji. Zorganizowali go sami uczniowie. Przekonali dy-
rekcję, że warto poświęcić lekcje na zajęcia z tolerancji, zaprosili gości 
zajmujących się wieloma dziedzinami życia i razem z nimi zorganizo-
wali dwanaście wykładów dotyczących różnych aspektów tolerancji. 
Można, oczywiście, oponować, że zapalonych uczniów-organizatorów 
było zaledwie kilku lub kilkunastu, a reszta tylko skorzystała z ich 
aktywności. Gdybym przed i po zajęciach nie rozmawiała z młodzieżą 
o tolerancji, gdybym nie uczestniczyła w zajęciach w 60-osobowej 
grupie, na których nie wystarczyło słuchać, ale trzeba było też myśleć 
i dzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi, też wyobrażałabym 
sobie gimnazjalny Dzień Tolerancji jako formę legalnych wagarów. 
Miałam jednak to szczęście, że na miejscu mogłam przekonać się, że 
było dokładnie na odwrót.

Dobrze wiem, że wywołujące święte oburzenie informacje o tym, że 
młodzież jest obojętna i że poza treściami zamkniętymi w smartfonie 
nie widzi świata, lepiej „sprzedają” się w mediach. Ja jednak wolę 
„sprzedawać” młodzież myślącą i aktywną, taką, która angażuje się w 
sprawy swojej szkoły, kraju i planety. 

Pytanie tylko, czy znajdą się osoby, które zechcą to kupić? 

Jan A.P. Kaczmarek, 
polski kompozytor wyróżniony m.in. Oscarem, 
podczas inauguracji obchodów 100-lecia powstań 
śląskich. 31 sierpnia na Stadionie Śląskim zostanie 
wykonany skomponowany przez niego utwór

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

E-STREFA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Komisja sportowa ratu-
sza rozpoczęła spraw-
dzanie klubów sporto-
wych pod kątem infra-
struktury. Jako pierwszy 
odwiedziła klub sportowy 
w Zabłociu. Na miejscu 
stwierdziła, że stan tech-
niczny dwóch obiektów 
– niedziałających toalet 
oraz szopy służącej do 
przechowywania mebli 
ogrodowych, jest fatal-
ny. Dlatego też poleciła 
ich wyburzenie. Koszt 
rozbiórki oszacowano na 
200 tys. koron.  (sch)

CZESKI CIESZYN
Dwustu seniorów będzie 
mogło zainstalować w 
swoich mieszkaniach 
czujniki dymu oraz wy-
krywacze tlenku węgla. 
Miastu udało się je po-
zyskać bezpłatnie dzięki 
współpracy z wojewódz-
twem morawsko-śląskim. 
Sygnalizatory przeznaczo-
ne są dla osób powyżej 
65. roku życia, które mają 
w swoich mieszkaniach 
urządzenia na paliwa 
stałe, ciekłe lub gazowe. 

Ich dystrybucja roz-
pocznie się 1 kwietnia 
za pośrednictwem 
miejscowego Senior 
Pointu.  (sch) 

KARWINA
Ulica w dzielnicy Kopal-
nie, biegnąca od ronda w 
kierunku Hawierzowa i 
Ostrawy aż po skrzyżo-
wanie na Stonawę, bę-
dzie miała nową nazwę. 
Z ČSA zostanie przemia-
nowana na Ostrawską. 
Radni zdecydowali się 
na zmianę na wniosek 
Uzdrowiska Darków. Lu-
dzie mylili bowiem ulicę 
ČSA z ulicą Armii Cze-
chosłowackiej. Wynikało 
to stąd, że w pierwszym 
przypadku chodzi o skrót 
pełnej nazwy ulicy, przy 
której stoi sanatorium w 
Granicach.  (sch)

WĘDRYNIA
Gmina przyznała Miej-
scowemu Kołu Polskiego 
Związku Kulturalno-
-Oświatowego dotację 
w wys. blisko 185 tys. 
koron. Koło przeznaczy 
te pieniądze na zakup 50 
krzeseł, wymianę drzwi, 
zakup strojów dla zespo-
łu „Gimnaści”, a także na 
działalność zespołów i 
klubów oraz opłacenie 
energii. Gmina dofinansu-
je poszczególne pozycje 
w 70 proc. Pozostałe 30 
proc. kosztów PZKO-wcy 
muszą pokryć z własnych 
źródeł. (sch)

WĘDRYNIA

CZESKI CIESZYN/
CIESZYN

KARWINA

BOGUMIN

W I A D O M O Ś C I

Zobaczcie występ tancerzy z zespołu 
„Śląsk” w bystrzyckiej polskiej podsta-
wówce. Wystarczy zeskanować kod 
obok.
Śledźcie nas też na YouTubie: 
https://link.do/gloslive

Beata Schönwald 
beata.schonwald@glos.live
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sobota

niedziela

dzień: 7 do 14 C 
noc: 10 do 6 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 6 do 14 C 
noc: 9 do 8 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 8 do 10 C 
noc: 6 do 5 C 
wiatr: 2-3 m/s

DZIŚ...

22
marca 2019

Imieniny obchodzą:  
Bogusław, Katarzyna, Lea
Wschód słońca: 5.47
Zachód słońca: 17.59
Do końca roku: 284 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ochrony Bałtyku
Światowy Dzień Wody
Przysłowia: 
„Jeżeli w pierwszy dzień 
po przesileniu marcowym 
burza się zdarzy, zima już 
nie przydarzy”

JUTRO...

23
marca 2019

Imieniny obchodzą:  
Oktawian, Pelagia, 
Turybiusz
Wschód słońca: 5.45
Zachód słońca: 18.00
Do końca roku: 283 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Przyjaźni  
Polsko-Węgierskiej
Przysłowia: 
„Ile razy marzec mgłą 
uraczy, tyle niepogody 
w lecie znaczy”

POJUTRZE...

24
marca 2019

Imieniny obchodzą:  
Bertrada, Szymon
Wschód słońca: 5.42
Zachód słońca: 18.02
Do końca roku: 282 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Gruźlicy
Przysłowia: 
„Na świętego Szymona 
nie wdziewaj już kaftana”

POGODA
•••
Wielkie wydarzenia powinny być obudowane muzyką, 

zostaje wówczas coś trwałego, pamięć zaklęta 

w muzykę, która może być kontynuowana, żyje jako 

rodzaj komunikatu. Wspaniale, że doceniacie siłę 

muzyki w takich niezwykłych momentach

„W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

• Cenowa bomba? W sumie językowa też… A wszystko w Czeskim Cieszynie.
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

W środę punktualnie 
w południe rozległ się nad 
Olzą dźwięk syren. Zebrani 
pod Wałką odśpiewali hymn 
państwowy, księża odmówili 
modlitwę, a Adam Cieślar, 
dyrektor cieszyńskiego Domu 
Narodowego, odczytał wiersz, 
który Niemka Elisabeth Smelik 
napisała w dniu egzekucji. 
W corocznej uroczystości 
wziął tym razem udział 
poseł na Sejm RP Grzegorz 
Puda oraz liczne poczty 
sztandarowe. Obecni byli 
samorządowcy z powiatu 
i miasta Cieszyna. Kwiaty pod 
pomnikiem upamiętniającym 
zamordowanych złożyli 
przedstawiciele służb mundurowych, kombatantów, Rodziny 
Katyńskiej, harcerze, młodzież i dzieci. Nie zabrakło też 
reprezentantów polskiej społeczności na Zaolziu. Byli członkowie 
Harcerskiego Kręgu Seniora, Ruchu Politycznego Coexistentia 
oraz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Pamiętamy o naszych bohaterach

W okolicznościowym prze-
mówieniu burmistrz 
Cieszyna Gabriela Stasz-

kiewicz przytoczyła kilka faktów 
związanych z tragedią sprzed 77 
lat. Spośród 24 zamordowanych 
wówczas Polaków jedna trzecia  
pochodziła z Zaolzia, a tylko trzech 

było mieszkańcami Cieszyna. Wy-
rok wykonano o godz. 16.00, a aby 
zapobiec okrzykom i śpiewom 
skazanych Gestapo nakazało le-
karzowi więziennemu wykonanie 
zastrzyków w język. Ciała Polaków 
wisiały na szubienicy ponad dwie 
godziny. 

– Wasza obecność 
jest dowodem, że nadal 
pamiętamy o naszych 
bohaterach – mówiła 
Gabriela Staszkiewicz. 
– Te fakty są zaś niezwy-
kle ważne, a przez swą 
prostotę jeszcze moc-
niej do nas przemawiają. 
Przez chwilę możemy 
poczuć się uczestnika-
mi tamtych wydarzeń 
nie po to jednak, by tra-
gizm sytuacji pogrążył 
nas w smutku i napeł-
nił lękiem, złością czy 
pragnieniem odwetu, 
ale po to, byśmy robili 
wszystko, aby już ni-
gdy takie zdarzenia nie 
miały miejsca. Pamiętaj-
my, że każda wojna jest 
złem i musimy zrobić 
wszystko, by pokój był 
udziałem kolejnych po-
koleń – mówiła Gabriela 
Staszkiewicz, apelując 

jednocześnie o codzienny szacu-
nek dla każdego człowieka. – Ży-
jemy w czasach pokoju, mimo to 
w przestrzeni publicznej toczy się 
dziś wojna. Jej orężem jest słowo, 
pogarda i hejt. Nie możemy się na 
to godzić – apelowała burmistrz 
Gabriela Staszkiewicz.  (wik)

W tegorocznej uroczystości wzięli udział m.in. repre-
zentanci polskiej społeczności na Zaolziu. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Obradował  
Konwent Prezesów
Dziś miała być z nami konsul ge-

neralna RP w Ostrawie Izabel-
la Wołłejko-Chwastowicz, niestety 
wczoraj otrzymałam informację, 
że złamała rękę i nie może przyje-
chać – stwierdziła prezes PZKO He-
lena Legowicz, otwierając w środę 
pierwszy w tym roku Konwent Pre-
zesów PZKO. W czeskocieszyńskiej 
siedzibie Związku dyskutowano 
przede wszystkim o zbliżającym 
się majowym Festiwalu PZKO.

O programie najważniejszej tego-
rocznej imprezy Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego napi-
szemy obszernie we wtorkowym 
wydaniu „Głosu”. Zanim jednak 

doszło do dyskusji na ten temat, 
Helena Legowicz przedstawiła ze-
branym ubiegłoroczne dochody 
i wydatki Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego. – W 2018 r. 
zdecydowaliśmy o wymianie sfa-
tygowanej stolarki okiennej w bu-
dynku przy ul. Bożka w Czeskim 
Cieszynie. Trzeba to było zrobić, 
ale liczymy, że teraz spadną nasze 
rachunki za energię – mówiła pre-
zes PZKO. Poważnymi wydatkami 
była też wymiana drzwi na parte-
rze budynku PZKO przy ul. Strzel-
niczej oraz prace związane z przy-
gotowaniami do ochrony danych 
osobowych.

Konwent przyjął do wiadomości 
informację o gospodarce finan-
sowej Zarządu Głównego PZKO 
w 2018 r., po czym zapoznał się z 
projektem tegorocznego budżetu 
Związku.

– Teoretycznie jest on bardzo 
duży, bo dochody są planowane na 
ponad 12 milinów koron. Nie łudź-
my się jednak, że tak będzie. Budżet 
na pewno okaże się mniejszy, ale 
będziemy mogli go urealnić dopie-
ro, gdy poznamy wartość przyzna-
nych nam dotacji. Na razie złożyli-
śmy szereg wniosków grantowych 
i czekamy na odpowiedzi – tłuma-
czyła Helena Legowicz.  (wik)

• Marcowy Konwent Prezesów PZKO jak zwykle odbył się w salce „Bajka” na poddaszu czeskocieszyńskiej siedziby Związ-
ku. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Wspinanie  
po ścianie

Dobra wiadomość dla miłośni-
ków wspinaczki. W miejskiej 

hali sportowej „Bosporka” w Bo-
guminie powstaje ściana do wspi-
naczki boulderingowej. Jej otwar-
cie przewidziano na kwiecień.

Boulder znaczy po angielsku 
głaz. Natomiast bouldering to 
forma wspinaczki bez użycia liny, 
polegająca na szybkich przechwy-
tach. Jedyną asekuracją dla osób 
uprawiających tę dyscyplinę są 
materace położone pod ścianą. 
Bouldering nie wymaga też spe-
cjalnego wyposażenia. Wystarczą 
własne ręce, nogi oraz specjalne 
buty do wspinaczki. Te można bę-
dzie na miejscu wypożyczyć.

Panel do wspinaczki w Bogu-
minie będzie miał powierzch-
nię 240 metrów kwadratowych, 
a najwyższy punkt 4,5 metra. 
Ściana będzie oferować trasy o 
różnym stopniu trudności, dla 
początkujących i zaawansowa-
nych. Do dyspozycji będzie też 
instruktor. Skorzystają również 
najmłodsi. Dla nich zostanie wy-
dzielona bezpieczna przestrzeń 
do nauki wspinania, w planach 
jest nawet założenie kółka wspi-
naczkowego. 

Ściana boulderingowa w Bogu-
minie jest inwestycją miejską. Na 
jej budowę ratusz wyłoży 2 mln ko-
ron.  (sch)

• W „Bosporce” powstaje ściana do bo-
ulderingu. Fot. LUCIE BALCAROWA

Ciała górników 
nadal pod ziemią
Dobre wiadomości napłynęły 

natomiast ze Szpitala Akade-
mickiego w Ostrawie. Polski gór-
nik, który po wybuchu metanu w 
kopalni ČSM trzy miesiące temu 
trafił do szpitala w stanie krytycz-
nym, z poparzeniami 65 proc. po-
wierzchni ciała, wraca do zdrowia. 
Według lekarzy jest w bardzo do-
brej kondycji psychicznej i praw-
dopodobnie także dzięki temu jego 
powrót do normalnego życia odbę-
dzie się bez większych komplikacji. 

– Jeszcze przed dwudziestu laty 
pacjenci z takimi poparzeniami nie 
mieli szansy, by przeżyć. Dzięki ol-
brzymiemu postępowi w chirurgii i 
intensywnej medycynie naszemu 
zespołowi udaje się przywrócić 
tych ludzi do życia – powiedziała 
Zdenka Němečkowa-Crkvenjaš, 
kierownik Kliniki Leczenia Popa-

rzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. 
Poparzony mężczyzna przyznał, 
że największe problemy sprawiają 
mu ręce, lecz stara się ćwiczyć, by 
je usprawnić. Zdradził, że cieszy 
się, że będzie mógł spacerować z 
wnukiem.

Kierownictwo spółki OKD w 
porozumieniu ze związkami za-
wodowymi postanowiło podnieść 
kwotę jednorazowego odszkodo-
wania dla członków rodzin górni-
ków, którzy zginęli 20 grudnia ub. 
roku w kopalni ČSM – z 240 do 340 
tys. koron. Pomoc w tej wysokości 
przysługuje żonom oraz dzieciom, 
ewentualnie rodzicom zmarłego 
pracownika. Kierownictwo OKD 
zdecydowało ponadto, że pomię-
dzy rodziny dotknięte tragedią po-
dzieli, za pośrednictwem Fundacji 
OKD, kwotę 15 mln koron.  (dc)

wypadki w ciągu zaledwie półtorej godziny wydarzyły się 
w środę na beskidzkich stokach narciarskich. Wszystkie 
wymagały interwencji służb ratowniczych, do dwóch miło-
śników białego szaleństwa wezwano śmigłowiec. Jednym 
z nich był starszy narciarz, który, chociaż miał kask, doznał 
poważnego urazu głowy, drugim – dziesięcioletni chłopiec, 
który podczas jazdy na plastikowych sankach doznał ob-
rażeń miednicy oraz nóg. Ratownicy górscy przestrzegają 
przed zlodowaciałą nawierzchnią nartostrad, typową dla 
tej pory roku. (sch)

3
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Duży dworzec, duży problem
Miejscowi przyzwyczaili się już do jego szarych murów i brudnych szklanych płyt. Przyjezdnym zaś trudno jest 
uwierzyć, że to, co dziś jest wstydliwą wizytówką miasta, trzydzieści lat temu było jego chlubą. Mowa o dworcu 
kolejowym w Hawierzowie.

Beata Schönwald

Problemem hawierzowskiego 
budynku dworcowego nie 
jest to, że jest brzydki, bo ar-

chitekt nie miał pomysłu. Wręcz 
przeciwnie. Wzniesiony został z 
rozmachem, typowym dla czeskiej 
architektury końca lat 50. ub. wie-
ku i kolejnych dwóch dziesięcioleci 
w stylu brukselskim. Brukselskim 
nie dlatego, że skopiowany został 
od belgijskich twórców designu, 
ale dlatego, że czeskie połączenie 
geometrii, szkła i ogromnej jasnej 
przestrzeni zrobiło niezwykłą furo-
rę na wystawie EXPO’58 w Brukseli. 
Ogromny, jasny i geometryczny był 
też hawierzowski dworzec kolejo-
wy. Dziś jednak to, co początkowo 
było jego atutem, stanowi problem. 
Ogromna bryła dworca dysponuje 
niewykorzystaną przestrzenią. 

Duży i nieekonomiczny
Jak sobie poradzić ze stanowczo 
za dużym dworcem kolejowym jak 
na potrzeby jednej linii kolejowej, 
hawierzowscy samorządowcy mar-
twią się od ponad dziesięciu lat. W 
latach 2008-2014 wspólnie z Czeski-
mi Kolejami przystąpili już nawet 
do opracowania projektu tzw. wę-
zła transportowego, który zakładał 
wyburzenie zapuszczonej szklanej 
bryły. Cóż z tego, skoro zbuntowali 
się zarówno zwykli mieszkańcy, jak 
i znający się na rzeczy fachowcy. W 
rezultacie pod koniec 2014 roku pro-
jekt został wstrzymany. Z przywró-
cenia świetności dworcowi i jego 
najbliższej okolicy jednak nie zre-
zygnowano. – Miasto postanowiło 
samodzielnie przygotować projekt 
wyremontowania i zagospodarowa-
nia terenów przed dworcem kole-
jowym, równocześnie koordynując 
go z nowym właścicielem dworca, 
Zarządem Transportu Kolejowego – 
przybliża Lenka Krejčowa, pracow-
nica działu inwestycji miejskich w 
hawierzowskim ratuszu. 

– Budynek hawierzowskiego 
dworca kolejowego przejęliśmy 
od Czeskich Kolei jakieś 2,5 roku 
temu. Jednocześnie zobowiązali-
śmy się doprowadzić obiekt do ta-
kiego stanu, żeby podróżni mieli 
ochotę z niego korzystać. Czeskie 
Koleje dbały tylko o to, żeby za-
bezpieczyć swoje stacje od strony 
transportowej. Budynki tymczasem 
popadały w ruinę – zaznacza dy-
rektor wschodniej gałęzi Zarządu 
Transportu Kolejowego, Miroslav 
Bocák. Jego zdaniem, obecny stan 
techniczny hawierzowskiego dwor-
ca kolejowego jest krytyczny, a jego 
funkcjonalność też pozostawia wie-
le do życzenia. – Stan szklanej fasa-
dy, przeciekający dach, z drugiej zaś 
strony oszczędności energetyczne, 
bezpieczeństwo i komfort podróż-
nych oraz bardziej efektywne połą-
czenie budynku z przystankami au-
tobusowymi – to główne przyczyny 
remontu – dodaje Bocák.

Za dwa lata jak nowy
Prezydent Hawierzowa, Josef Běli-
ca, cieszy się, że wreszcie widać 
światełko w tunelu. Temat remontu 
dworca i jego najbliższej okolicy w 

ciągu miesiąca lub najwyżej dwóch 
przejdzie z obszaru marzeń w ob-
szar realizacji. – Do miesiąca wybie-
rzemy wykonawcę budowy. Prace 
budowlane powinny ruszyć w maju 
i potrwać przez kolejne dwa lata – 
zapowiada Miroslav Bocák. 

Remont dworca zostanie prze-
prowadzony w trzech etapach. Ten 
pierwszy obejmuje modernizację 
lewego skrzydła obiektu dworcowe-
go, dawniej budynku administracji, 
do którego zostanie przeniesiona 
hala dworcowa z kasami biletowymi, 
poczekalnią, bufetem, toaletami i z 
tym wszystkim, co powinien posia-
dać dworzec kolejowy na miarę XXI 
wieku. Swoje zaplecze będą tu mieli 
również obecni przewoźnicy – Cze-
skie Koleje i RegioJet, a także Za-
rząd Transportu Kolejowego. Potem 
budowlańcy zajmą się remontem 
„brukselskiego” obiektu. Obejmie 
on m.in. wymianę dachu, docieple-
nie budynku i położenie nowych 
szklanych płyt. – Prace budowlane 
przyniosą pewne utrudnienia, które 
będą wynikały z  tego, że podróżni 
będą musieli np. korzystać z prowi-
zorycznych przejść na perony. Ogra-
niczenia w ruchu kolejowym nastą-
pią jednak dopiero wówczas, kiedy 
rozpocznie się trzeci etap remontu 
hawierzowskiego dworca. Jego roz-
poczęcie planujemy na połowę 2021 
roku. Dotyczyć będzie obszaru toro-
wiska, peronów oraz przejścia pod-
ziemnego – zaznacza przedstawiciel 
Zarządu Transportu Kolejowego. 

Przed dworcem  
też plac budowy
Tak się składa, że w maju zostanie 
podpisana również umowa między 
miastem a wykonawcą remontu te-
renów przed dworcem kolejowym. 
Przewidziany czas realizacji wynosi 
18 miesięcy. Prace budowlane będą 
zatem przeprowadzane równocze-
śnie wewnątrz dworca i na zewnątrz. 
– Remont przestrzeni przed dworcem 
jest spowodowany kilkoma przyczy-
nami. Należą do nich niewystarcza-
jąca liczba miejsc parkingowych, zły 
stan techniczny chodników oraz nie-
odpowiednie warunki przesiadania 
się z pociągu na autobus i odwrotnie 
– wymienia Krejčowa, przekonując, 
że po remoncie wszystko zmieni się 
na lepsze. Zamiast 72 miejsc do par-
kowania będzie ich 134, dzięki zada-
szonemu przejściu z dworca kolejo-
wego na również zadaszone perony 
autobusowe można będzie przejść 
suchą nogą, zaś bezpieczeństwo po-
dróżnych zwiększy system monito-
ringu obejmujący 11 kamer stałych i 
ruchomych. 

Nowe zagospodarowanie terenów 
wokół dworca pociągnie za sobą jed-
nak jeszcze jedną istotną zmianę. Nie 
będzie możliwy dojazd samochodem 
osobowym przed sam dworzec. Ze 
względu na bezpieczeństwo podróż-
nych będą tędy przejeżdżały już tylko 
autobusy. – Zanim powstaną nowe 
parkingi, kierowcy będą musieli ko-
rzystać z parkingu na 45 aut, który 
wybudowaliśmy jesienią ub. roku za 
stojącym koło dworca wieżowcem, 
lub z parkingu koło niedalekiego 
supermarketu „Tesco” – zastrzega 
urzędniczka działu inwestycji. 

Pierwszy dworzec kolejowy na terenie dzisiej-
szego Hawierzowa powstał w 1910 roku na 
Szumbarku, na trasie, która zapewniała trans-
port węgla między kopalniami. 
Po założeniu miasta Hawierzowa pojawiła się nagląca 
potrzeba wybudowania nowego dworca kolejowego. 
Obiekt oddano do użytku w 1969 roku. Od tego czasu 
wygląd hawierzowskiego dworca praktycznie się nie 
zmienił. Gmach „tylko” znacznie się postarzał.

139
mln koron na remont hawierzowskiego dworca kolejowego 
uchwaliła Centralna Komisja Ministerstwa Transportu RC. 
Prawie drugie tyle będzie kosztować zagospodarowanie 
przestrzeni przed dworcem. Miasto szacuje, że będzie cho-
dziło o 127 mln koron. 100 mln koron może uzyskać z pro-
jektu IROP.

•••
Co będzie w hali dotychczasowego dworca kolejowego, nie wiemy. 
Ta przestrzeń może zostać wykorzystana w celach kulturalnych, 
sportowych lub jako wielofunkcyjna hala wystawowa. Wiemy, że 

w mieście jest zapotrzebowanie na takie rzeczy
Josef Bělica, prezydent Hawierzowa

• Dworzec w Hawierzowie kiedyś był chlubą miasta. 
Dziś jest wstydliwą wizytówką.

• Mozaika w hali dworcowej zostanie zachowana. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• Wizualizacja przestrzeni przed dworcem. Fot. ARC

Danuta Chlup

Obchody roku hadynowskiego 
zainaugurowaliśmy w styczniu 
koncertem chóralnym w ko-

ściele ewangelickim w Wiśle. Dzisiaj 
natomiast mamy pierwszy koncert dla 
szkół z okazji stulecia urodzin naszego 
założyciela. Cieszymy się, że właśnie w 
Bystrzycy – powiedziała przed koncer-
tem Dorota Sitek, zastępca kierownika 
artystycznego ZPiT „Śląsk”.

Zespół przedstawił na Zaolziu pro-
gram taneczny składający się z utwo-
rów napisanych przez Hadynę, w cho-
reografii współzałożycielki zespołu, 
Elwiry Kamińskiej. Zainaugurował go 
trojakiem oraz innymi tańcami regio-
nalnymi. Później przyszła kolej na tańce 
narodowe – polonez, oberka, kujawiaka, 
krakowiaka. – Program wzbogaciliśmy 
o animacje, żeby zaktywizować dzieci, 
żeby mogły one wziąć czynny udział w 
programie – mówiła Sitek. –  Chcemy 
pokazać, że muzyka jest wieczna oraz 
że folklor jest podstawą naszej kultury 
narodowej i kultury w ogóle, że współ-
tworzy naszą tożsamość. 

Profesor i Biała Dama
W bystrzyckiej hali sportowo-widowi-
skowej przywitała gości z Koszęcina 
dyrektorka szkoły, Renata Gill. Narrato-
rami i animatorami spotkania, a także 
autorami scenariusza, byli Katarzyna 
Grysko i Piotr Hankus, czyli Kasia i Pio-
truś – bo tak przedstawili się dzieciom. 
Ona – tancerka i solistka baletu ZPiT 
„Śląsk”, on z zawodu aktor, były długo-
letni artysta chóru, obecnie pracownik 
Śląskiego Centrum Edukacji Regional-
nej. Sympatycznej parze bardzo szybko 
udało się nawiązać kontakt z dziećmi, 
zainteresować je tym, co dzieje się na 
scenie i wciągnąć do wspólnej zabawy. 

– Ta fotografia przedstawia naszego 
zacnego jubilata, czyli pana profesora 
Stanisława Hadynę – powiedział Han-
kus, podchodząc do dużego portretu 
muzyka. I od razu opowiedział dzieciom 
o swoim pierwszym spotkaniu z profe-
sorem w górach, a później także o tym, 
jak trafił do zespołu. Młodą widownię 
wciągnęła także opowieść o Białej Da-
mie z pałacu w Koszęcinie, która kiedyś 
była piękną księżniczką o dziwnie dziś 
brzmiącym imieniu Przesława. Pan Piotr 
opowiedział dzieciom legendę o tym, 

jak to Przesława pomogła zmęczonemu 
Hadynie, który pewnej nocy zasnął przy 
fortepianie, w skomponowaniu muzyki 
do krakowiaka. I tym właśnie galowym 
krakowiakiem zespół zakończył swój 
bystrzycki koncert. 

Dzieci z uwagą śledziły występy tan-
cerzy. Pani Kasia zwróciła im uwagę, że 
dzięki uważnej obserwacji łatwiej po-

radzą sobie z quizami. Konferansjerzy, 
wciągając uczniów do wspólnej zabawy, 
zapoznali ich z charakterystycznymi 
elementami strojów ludowych z róż-
nych epok, zwrócili uwagę na różnice 
pomiędzy regionami. Dzieci musiały 
na przykład dopasować do strojów na-
krycia głowy czy też tak ustawić obok 
siebie tancerzy, by mężczyzna i kobie-
ta w jednakowym stroju tworzyli parę. 
Zwłaszcza młodsi uczniowie rwali się 
do zabawy. 

»Śląsk« zaprasza Zaolziaków
Katarzyna Grysko była bardzo zadowo-
lona z bystrzyckiej widowni. – Zaliczyli-
śmy już wiele koncertów edukacyjnych. 
Dzieci bywają różne, czasem nieśmiałe, 
nie chcą się za bardzo udzielać, nato-
miast tutaj, w Bystrzycy, dzieci były 
bardzo otwarte i chętnie uczestniczyły 
w quizach i konkursach, były żywo za-
interesowane tym, co się działo. Myślę 

więc, że odnieśliśmy sukces z tym kon-
certem – cieszyła się animatorka. 

Kolejne koncerty edukacyjne „Ślą-
ska” odbędą się w pozostałych pla-
cówkach należących do rodziny szkół 
hadynowskich: we Frydku, Chorzo-
wie-Maciejkowiach oraz Piekarach Ślą-
skich. Zespół wystąpi ponadto w War-
szawie, w zaprzyjaźnionej szkole im. 
Powstańców Śląskich. W koncertach 
uczestniczą balet i chór, w Bystrzycy 
wyjątkowo nie było chóru, ponieważ 
tego dnia nagrywał płytę. 

Dorota Sitek oraz Dorota Krus ze Ślą-
skiego Centrum Edukacji Regionalnej 
przekonywały w rozmowie z „Głosem”, 
że tancerze i śpiewacy z Zaolzia są mile 
widziani w Koszęcinie. Dobrym naryb-
kiem są młodzi ludzie, którzy przeszli 
przez amatorskie zespoły folklorystycz-
ne. Obecnie członkami zespołu są dwie 
Zaolzianki: Aleksandra Żaczek i Izabela 
Drong.  

• Zadaniem dzieci 
było dopasowanie 
elementów stro-
jów. 
Zdjęcia: DANUTA 
CHLUP

Spotkanie w górach
„Dawno, dawno temu, kiedy byłem młodym chłopakiem, po-
szedłem na wycieczkę w góry, w Beskidy. Przemierzałem szla-
ki, podziwiałem piękne krajobrazy, zachwycałem się pięknem 
przyrody. I nagle na polanie zauważyłem siedzącego wędrowca. 
Jak nakazuje kultura wszystkich turystów, przechodząc obok 
niego, zatrzymałem się, powitałem go i tak nawiązała się krótka, 
lecz jakże interesująca rozmowa. Okazało się, że był to sam pan 
Stanisław Hadyna. Siedział, odpoczywał, podziwiał krajobrazy i 
powiedział mi podczas tej rozmowy, że był synem nauczyciela 
muzyki i że kocha piękno śpiewu, muzykę, a co ważne – kocha 
wędrować i przemierzać różne szlaki. Gdy był już troszkę zmęczo-
ny, zasiadał i wsłuchiwał się w piękno śpiewu młodych pasterzy, 
którzy wypasali owce. I te właśnie krajobrazy, i przyroda, i piękny 
śpiew sprawiły, że pan profesor Hadyna stworzył wiele pięknych 
pieśni i skomponował piękną muzykę. A kiedy wróciłem do domu, 
dowiedziałem się, że pan Stanisław Hadyna to osoba, która zało-
żyła światowej sławy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Co prawda już 
dwadzieścia lat nie ma wśród nas pana profesora, ale dzięki jego 
pieśniom i tańcom, pięknej muzyce pamiętamy o nim cały czas.”

Piotr Hankus 

Głosy z widowni
„Bardzo mi się podobał ten koncert, zwłaszcza technika tańca, wszyscy byli bar-
dzo zgrani, perfekcyjnie ułożeni.”. 
 Hanna Berek, kl. 9, tancerka zespołu „Bystrzyca”

„Podobały mi się piękne stroje i wykonanie. Najbardziej krakowiak i trojak.”
 Sabina Wojnar, kl. 8, tancerka zespołu „Łączka”

»Śląsk« miał premierę w Bystrzycy
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” uczcił stulecie urodzin swojego założyciela, prof. Stanisława Hadyny, w Bystrzycy – 
razem z uczniami i pedagogami Polskiej Szkoły Podstawowej noszącej jego imię. Wtorkowy koncert koszęcińskiego 
zespołu, przeplatany wspomnieniami o Hadynie oraz quizami dla dzieci, trafił w gusta młodej publiczności. 
Muzyczny program edukacyjny dla szkół, przygotowany specjalnie na jubileuszowy rok, na Zaolziu miał swoją 
premierę.

• Program rozpoczął 
się trojakiem. 

• Oberek i kujawiak w strojach 
łowickich. 
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Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.
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Janusz Bittmar 

Jak mawia amerykański 
pisarz John Green, „życie jest 
jednym wielkim powodem 
do zamartwiania”. Na pewno 
jednak nie musimy się 
martwić o kondycję polskiego 
thrash metalu. Grupa Virgin 
Snatch jest tego dobitnym 
przykładem. 

Janusz Bittmar 

RECENZJE

VIRGIN SNATCH – 
Vote Is a Bullet
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. A pol-
scy drwale potrafią, o czym przekonują 
na swojej ostatniej płycie muzycy grupy 
Virgin Snatch. Album „Vote Is a Bullet” 
został w tym roku nominowany do pre-
stiżowej nagrody „Fryderyki” w katego-
rii muzyki heavy metalowej. Na ostatniej 
prostej przegrał wprawdzie z produk-
cją Behemotha, ale mimo wszystko dla 
mnie chłopaki są zwycięzcami. 

Krakowski zespół działa na polskiej 
scenie muzycznej od 2001 roku. W 
ciągu osiemnastu lat wybudował roz-
poznawalną markę, która zadomowiła 
się w thrash metalowej ekstraklasie. 
Sukces komercyjny albumu „Vote Is a 
Bullet” dowodzi, że metalowe łojenie 
wcale nie musi odbywać się w piwni-
cach undergroundu. „Fryderyki 2019” 
są tego niezbitym dowodem. Szósta 
płyta w dyskografii grupy została na-
grana na osiemnaste urodziny. Sym-
bolika wejścia w dorosłe życie jest tu 
nie bez znaczenia, dla Virgin Snatch to 
bowiem najbardziej dojrzały produkt 
w karierze. Metamorfoza krakowskiej 
grupy robi wrażenie. Chłopaki odesłały 
do wieczności death metal, przestawia-
jąc się na bardziej progresywny thrash – 
i co tu ukrywać, muzyce wyszło to tylko 
na dobre. 

Jazda zaczyna się od instrumental-
nego wstępu, który po minucie prze-
chodzi w elegancki, soczysto brzmiący 
thrash. „Face In The Dirt” czerpie peł-
nymi garściami z najlepszych metalo-
wych tradycji. Komuś przyfruną przez 
okno skojarzenia z dokonaniami ame-
rykańskiej formacji Testament, inny 
usłyszy w tle odgłosy starej Metalliki. W 
takim towarzystwie każdy chciałby się 
znaleźć. Virgin Snatch cytuje klasyków 
po swojemu, dorzucając szczyptę sło-
wiańskiej inwencji, a także wrażliwości 
na otaczającą nas rzeczywistość. Po raz 
pierwszy na tak dużą skalę muzycy wy-
powiadają się na polityczne i społeczne 
tematy. Klimaty zarezerwowane wcze-
śniej głównie dla wykonawców z kręgu 
rapu i hip-hopu zadomowiły się na al-
bumie „Vote Is a Bullet”. Nikogo chyba 
też nie zdziwi, że przekaz większości 

utworów daleki jest od gloryfikowania 
polskiej rzeczywistości. Dostało się po-
litykom, hochsztaplerom, pseudo-cele-
brytom. Gitary policzkują ich z ekspre-
sją Buda Spencera, a Łukasz „Zielony” 
Zieliński za mikrofonem gimnastykuje 
swoim głosem, jak na igrzyskach olim-
pijskich. Za główny manifest społeczny 
posłużył ukryty pod numerem siód-
mym jedyny polskojęzyczny temat – 
„G.A.W.R.O.N.Y”. W nim oberwała obec-
na władza, ale jeszcze mocniejszym 
atrybutem sześciominutowego utworu 

jest warstwa muzyczna. Zmiany tempa, 
od marszowego po prawdziwy thrasho-
wy sprint. „Zielony” dryfuje na falach 
kilku stylów – czasami ociera się nawet 
o growl, ale najczęściej ustawia struny 
głosowe pod stylistykę thrashową, bądź 
też power metalową (akcentując melo-
dyczną linię, która jest znakiem firmo-
wym najnowszej płyty). 

Chociaż o Virgin Snatch coraz gło-
śniej nie tylko w Polsce, nie łudzę się, 
że chłopaki zrobią tak oszałamiającą 
karierę, jak choćby Behemoth. Oszo-

łomstwo i antyklerykalizm to nie ich 
podwórko. Najlepiej czują się w gronie 
swoich fanów na koncertach w mniej-
szych klubach. „We Are Underground”, 
śpiewa Zieliński w zamykającym album 
rozbudowanym, ponaddziesięciomi-
nutowym utworze. Jego głos rytmicz-
nie uderza w ścianę gitar, odbijając się 
z łomotem o perkusję opanowaną per-
fekcyjnie przez nowego członka eska-
dry, Łukasza Sarnackiego. Można się 
poczuć jak w lesie podczas burzy z pio-
runami.  

PODSIADŁO KRÓLEM „FRYDE-
RYKÓW”. W Katowicach rozdano 
„Fryderyki”, tradycyjne nagrody 
polskiego przemysłu muzycznego. 
Zgodnie z oczekiwaniami głów-
nym zwycięzcą został ulubieniec 
Pop Artu, Dawid Podsiadło, który 
zgarnął aż cztery nagrody – w tym 
najbardziej prestiżową: za najlep-
szy album roku pop, „Małomia-
steczkowy”. W pozostałych kate-
goriach niespodzianki przeplatały 
się z pewniakami. I tak w kategorii 
najlepszy album rockowy z przy-
czyn niezależnych od grupy River-
side wygrała pozycja zespołu Lao 
Che „Wiedza o społeczeństwie”, 

aczkolwiek to właśnie znakomity 
album „Wasteland” formacji River-
side był największym faworytem 
wśród dziennikarzy muzycznych. 
Przewidywalnością powiało nato-
miast w kategorii najlepszy album 
muzyki alternatywnej („Basta” 
Nosowskiej) i heavy metalowej („I 
Loved You At Your Darkest” grupy 
Behemoth). W jazzie, który walczy 
z przewidywalnością od czasów 
Johna Coltrane’a, triumfował re-
welacyjny Marcin Wasilewski (nie 
mylić z obrońcą piłkarskiej Wisły 
Kraków). 
ATRAKCYJNY OFF FESTIVAL. 
Pozostańmy jeszcze w aglomeracji 

katowickiej. Coraz lepsze wrażenie 
robi lista wykonawców tegorocz-
nego OFF Festivalu w Katowicach, 
który w terminie od 2 do 4 sierpnia 
zagości w Dolinie Trzech Stawów. 
Do gwiazd pokroju Suede i Neneh 
Cherry dołączyła w tym tygodniu 
rewelacja brytyjskiego rocka, grupa 
Foals. Z malowniczego pogranicza 
popu i alternatywy pochodzi też 
kolejna gwiazda zakontraktowana 
przez dyrektora imprezy, Artura 
Rojka: duet Stereolab. Do 7 kwiet-
nia karnety na festiwal można ku-
pić po przystępnej cenie, warto się 
więc pospieszyć. 
SKIBA OSKARŻONY O ZNIE-
SŁAWIENIE. Prędzej czy później 
to musiało się wydarzyć. Krzysz-
tof Skiba znany z ciętych ripost 
wypowiadanych z częstotliwością 
bramek Roberta Lewandowskie-
go w Bayernie Monachium zo-
stał oskarżony przez TVP o znie-
sławienie za wypowiedź w dniu 
śmierci prezydenta Gdańska, 
Pawła Adamowicza. „TVP i jej Pre-
zes Jacek Kurski oskarżają mnie 
o zniesławienie, gdyż po zamor-
dowaniu Pawła Adamowicza wy-
głosiłem na antenie Polsat News 
opinię, iż media publiczne szczu-

ły na prezydenta Gdańska i oto 
mamy tego efekty” — poinformo-
wał dziennikarzy Skiba. Czyżby 
przygotowania do nagrania nowej 
płyty grupy Big Cyc?
WRONA: TO COŚ STRASZNE-
GO. Hirek Wrona, dziennikarz 
muzyczny znany m.in. z pracy 
w radiowej „Trójce”, skusił się 
na seans „Leaving Neverland”, o 
którym głośno już nie tylko w Sta-
nach Zjednoczonych. Dokument 
opowiadający o pedofilskich cią-
gotkach nieżyjącego króla popu, 
Michaela Jacksona, doczekał się 
skrajnych opinii i skrajnych reak-
cji. – Zostawmy na chwilę Micha-
ela Jacksona. Gary Glitter siedzi 
dzisiaj w więzieniu w Kambodży 
za to samo. Udowodniono mu pe-
dofilię. Afrika Bombaataa, jeden z 
trzech filarów, na których opiera 
się cała kultura hip-hop, też oka-
zał się pedofilem. To coś strasz-
nego – ocenił Wrona. - Nie jestem 
zwolennikiem cenzurowania tych 
utworów. Jestem zwolennikiem, 
żeby oddzielić życie prywatne i 
określenie człowieka, który czę-
sto jest potworem, od tego, co tak 
naprawdę dokonał. Wtedy mamy 
dwie płaszczyzny. 

● Krakowska 
formacja Virgin 

Snatch w życiowej 
formie. Fot. 

KATARZYNA ZAREMBA

POLSKIE GRZYBOBRANIE

● Dawid Podsiadło został królem tego-
rocznej gali „Fryderyków” w Katowi-
cach. Fot. ARC

Kwiatom lepiej w wazonie 
Głosiku! Mamy pierwszy 

dzień wiosny! – zawołała 
ucieszona Ludmiłka. – Pora 

na zmiany!
– Na jakie zmiany? – spytał Gło-

sik trochę podejrzliwie. Obawiał się 
jakiejś rewolucji. 

– Na zmiany w naszym pokoju. 
Pomalujemy ściany na świeży wio-
senny kolor – najlepiej soczysto 
zielony. I żeby było jeszcze rado-
śniej, namalujemy na nich kwiaty. 

Głosikowi spodobał się pomysł 
Ludmiłki. Oświadczył, że malowa-
nie to męska sprawa i chętnie się 
tym zajmie. 

– A ty, Ludmiłko, niczym nie 
musisz się martwić. Tylko potem 
posprzątasz – powiedział.

– „Tylko” posprzątam – prychnę-
ła Ludmiłka. Wiadomo przecież, że 
sprzątanie po malowaniu to nie taka 
łatwa praca. Ale w gruncie rzeczy 
była zadowolona. Z niecierpliwością 
czekała na efekty pracy Głosika. 

Niestety nie były takie, jak się 
spodziewała. Skrzat co prawda ład-
nie pomalował ściany na jasnozie-

lony kolor, ale z kwiatami mu nie 
wychodziło. Farby kapały z pędzla 
nie tam, gdzie powinny, kwiaty 
były jakieś powykręcane i nawet 
sam autor malunku nie był z nich 
zadowolony. 

– Wiesz co, Głosiku, zamaluj je 

zieloną farbą i będzie spokój. Wsta-
wimy żywe kwiaty do wazonu. 
Przynajmniej ładnie będą pachnia-
ły – zaproponowała Ludmiłka. 

Trzeba przyznać, że było to mą-
dre rozwiązanie.  (dc)

– Głosiku, wstawimy lepiej 
żywe kwiaty do wazonu. 
Przynajmniej będą ładnie 
pachniały.

Nad morzem i nad Tamizą
Uc z n i o -

wie pol-
skich szkół z 
Jabłonkowa i 
Wędryni spę-
dzili trzy mar-
cowe dni na 
Wyspach Bry-
tyjskich. Wraz 
z nauczyciel-
kami zwiedza-
li południową 
Anglię oraz 
Londyn. Z 
Wędryni wy-
jechała osiemnastka uczniów klas 
7.-9., z Jabłonkowa 28 dziewiątokla-
sistów.

– Nasze szkoły już od kilku lat 
jeżdżą razem, to jest sprawdzona 
współpraca – powiedziała nam na-
uczycielka Ewa Hladík z  wędryń-
skiej podstawówki. 

W Anglii przywitała uczniów 
wiosna. Na wyspach kwitły kwia-
ty i było na ogół słonecznie. Tylko 
bardzo mocny wiatr utrudniał spa-
cer po nadmorskich klifach, lecz 
dla nastolatków był on dodatkową 
atrakcją. 

– Cały pierwszy dzień spędzili-
śmy w Brighton, gdzie jest m.in. 
przepiękny kompleks pałacowy 

oraz nowa wieża widokowa ze 
szklaną kabiną, która wywozi tu-
rystów w górę. Stamtąd roztacza 
się przepiękny widok – chwaliła 
nauczycielka Danuta Niedoba z Ja-
błonkowa. Drugiego dnia grupa od-
wiedziła Eastbourne nad kanałem 
La Manche oraz zamek i ogrody w 
Hever. Trzeci dzień przeznaczony 
był na zwiedzanie Londynu tury-
stycznym autobusem. Ostatnim 
punktem programu była wizyta w 
muzeum figur woskowych. Nasto-
latki zakwaterowane były w rodzi-
nach i dzięki temu poznały Anglię 
nie tylko przez pryzmat atrakcji 
turystycznych, ale też od strony co-
dziennego życia Anglików.  (dc)

● Przed kompleksem pałacowym w Bri-
ghton. Fot. ARC PSP w Jabłonkowie

Rozwiązania łamigłówek prosimy nadsyłać do poniedziałku 1 kwietnia na e-mail: danuta.chlup@glos.live ewentualnie pocztą na adres redakcji. 

Na jednego z autorów prawidłowych odpowiedzi czeka nagroda książkowa. 
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Rozmowy na koniec wieku
W sierpniu 2020 roku będzie-

my obchodzili ciekawą i 
ważną rocznicę. Minie wówczas 
sto lat od momentu podziału Ślą-
ska Cieszyńskiego pomiędzy Cze-
chosłowację a Polskę. Wydarzenie 
to stanowi zarazem symboliczny 
koniec Księstwa Cieszyńskiego, 
które – choć Piastowie wymarli w 
1653 r. – funkcjonowało w różnych 
ramach polityczno-prawnych aż do 
końca pierwszej wojny światowej. 
W ostatnich latach na wydawni-
czym rynku ukazały się dwie waż-
ne książki korespondujące ze zbli-
żającą się rocznicą. Pierwsza z nich 
to „Rozmowy o Śląsku Cieszyń-
skim” Andrzeja Drobika, druga to 
„Hospicjum Zaolzie” Jarosława 
jot-Drużyckiego. Teraz do rąk czy-
telników trafiła kolejna publikacja 
traktująca o współczesnym obliczu 
dawnego Księstwa Cieszyńskiego. 
To niewielka książeczka wydana 
staraniem zaolziańskiego wydaw-
nictwa Beskidy „Jak stelak z werbu-
sem. Listy o Śląsku Cieszyńskim”. 

Jej autorami są – a jakże – Andrzej 
Drobik i Jarosław jot-Drużycki.

Jak zauważa Tomasz Wolff, re-
daktor naczelny „Głosu”, do tej 
pory Drobik i Drużycki, każdy z 
osobna, przepytali dziesiątki, jeżeli 
nie setki rozmówców. Tym razem 
zamiast zadawać pytania, dzielą 
się z Czytelnikami własnymi opi-
niami. 

„Listy o Śląsku Cieszyńskim” to 
wybór korespondencji autorów z 
lat 2015-2017. Irena French, histo-
ryk z Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go, w przedmowie do tej publikacji, 
stwierdza, że są one krytycznym, 
wielowątkowym, przez co tym 
cenniejszym komentarzem tak do 
współczesności, jak i przyszłości 
dawnego Księstwa Cieszyńskiego. 
Autorzy „z rozmachem, a zarazem 
i pieczołowitością konstruują hi-
potezy i sądy, z którymi być może 
zgodziłoby się po namyśle wielu 
mieszkańców Śląska Cieszyńskie-
go, ale niewielu je wypowiada, a 
jeszcze mniej wprowadza do dys-

kusji na forum publicznym” – pisze 
French. 

Mocne stwierdzenie, choć mnie 
w trakcie lektury dźwięczał w gło-
wie raczej fragment wiersza Jana 
Kubisza, a brzmi on tak:

„Stary Cieszyn z wieżą Piasta,
Siadł nad Olzą i snać śni,
O minionych chwale dni”.
Inaczej rzecz ujmując, Micha-

el Morys-Twarowski, najlepszy 
cieszyński historyk młodego po-
kolenia, postawił tezę, iż Śląska 
Cieszyńskiego praktycznie już nie 
ma. Dawniej był to obszar rozciąga-
jący się między Białą a Ostrawicą, 
natomiast dziś to zaledwie powiat 
cieszyński plus Polacy na Zaolziu. 
Mentalnie region ten przetrwa 
może do 2035. Co ciekawe, Drobik 
i Drużycki nadal widzą „potencjał” 
Śląska Cieszyńskiego i dają temu 
wyraz w swej książce, choć wydaje 
się, że ich rozważania nad „dojrze-
waniem do Księstwa Cieszyńskie-
go” są próbą reanimacji dawno już 
ostygłego denata. 

W dodatku zaolziańskiemu czy-
telnikowi rozmowa Drobika i Dru-
życkiego o polskim Śląsku Cieszyń-
skim długimi fragmentami może 
wydawać się mocno zagmatwana i 
zwyczajnie niezrozumiała. Książ-
ka w części traktuje jednak także 
o Zaolziu. Wprawdzie mieszkańcy 
lewego brzegu Olzy pewnie nie do-
wiedzą się z niej niczego nowego, 
zawsze jednak ciekawie jest prze-
konać się, jak widzą nas inni. Oso-
biście z pewnością zapamiętam 
zdanie: „a Zaolzie – tak już w ogóle 

– to ciekawa sprawa, z jednej strony 
przedmiot do badań, z drugiej do 
kontemplacji”. 

Mimo wielu słabości uważam 
jednak, że po „Listy o Śląsku Cie-
szyńskim” warto sięgnąć. Książ-
ka jest niewielka, więc czyta się 
ją szybko. Z lektury dowiemy się 
m.in., co to takiego: „kulturalna 
mimikra cieszyniaków”, kim są 
„flancowani warsiawiacy”, a także 
na czym polega „tygrysie pchnię-
cie”. To zaś wiedza bezcenna.

 Witold Kożdoń

NASZA RECENZJA

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Cytryny z życia wzięte
Pisarka, nauczycielka i żona pastora ewangelickiego, Lidia Czyż z Wisły, gościła we wtorek w polskim oddziale 
Biblioteki Miejskiej przy ulicy Havlíčka w Czeskim Cieszynie. Przywiozła ze sobą wszystkie swoje książki, włącznie 
z najnowszą, która nie miała jeszcze promocji na Zaolziu. Jej tytuł to „Słodkie cytryny”.

Beata Schönwald

Wszystkie te powieści opar-
te są na prawdziwych 
historiach – zaznaczyła 

autorka. Pisać zaczęła przed 25 
laty. Najpierw były to artykuły pra-
sowe i opowiadania. Do napisania 
powieści popchnęło ją samo życie. 
Konkretnie, długa korespondencja 
e-mailowa jej męża z pewnym mło-
dym chłopakiem, synem weeken-
dowej alkoholiczki, który musiał 
w życiu stawić czoło wielu proble-
mom. – Początkowo myślałam, 
że historię tę zamknę w artykule. 
Materiału zebrało się jednak na 
całą powieść. I tak powstała „Moc-
niejsza niż śmierć”. Książka, któ-
ra, zdaniem wielu, bardzo dobrze 
dociera do młodzieży, ponieważ 
porusza praktycznie wszystkie pro-
blemy, z którymi młody człowiek 
może się spotkać – przekonywała 
Czyż, dodając, że jej pierwsza po-
wieść od razu została przetłuma-
czona na język niemiecki, a potem 
także na czeski. 

Po prawdziwej historii młode-
go chłopaka, która ukazała się 
drukiem mniej więcej dziesięć lat 
temu, przyszła kolej na inne po-
ruszające historie z życia wzięte. 
Jedną z nich są „Narodziny perły”, 
opowieść o dramatycznym życiu 
żony alkoholika, matki siedmiorga 
dzieci, troszczącej się nie tylko o 
dom i rodzinę, ale także o ogromne 
gospodarstwo na Mazurach. – Ta 
historia skierowana jest szczegól-
nie do tzw. DDA, czyli dorosłych 
dzieci alkoholików. Niektórzy 
twierdzą, że jest na tyle dramatycz-
na, że czasami aż trudno ją czytać 
– mówiła pisarka. Kolejne jej tytu-
ły, które zaprezentowała na wtor-

kowym spotkaniu w bibliotece, to 
„Pozostała tylko nadzieja” i „Tato”. 
W obu opisuje historie ludzi poszu-
kujących swojej tożsamości.

Najnowsza powieść Lidii Czyż 
porusza zupełnie inny temat. 
–  „Słodkie cytryny” to historia 
matki wychowującej dziecko z ze-
społem Aspergera. To trudna hi-
storia, bo wychowywanie dziecka 
z jakimś zaburzeniem zawsze jest 
trudne – zaznaczyła autorka, uzu-
pełniając te słowa smutną staty-
styką. Wynika z niej, że ośmiu na 
dziesięciu ojców dzieci z zespołem 
Aspergera nie daje rady i porzuca 
rodzinę. Ciężar wychowania takie-

go dziecka spoczywa wtedy na bar-
kach matki. – Jestem nauczycielką 
i dopiero przy pisaniu tej książki 
zorientowałam się, którzy moi 
uczniowie mieli zespół Aspergera, 
a nie inne zaburzenie, które sugero-
wano. Zespół Aspergera w 30 proc. 
pokrywa się z nadpobudliwością 
psychoruchową (ADHD) i te osoby 
mają 4-krotnie większą skłonność 
do schizofrenii. Wpadają w ata-
ki autystyczne, bo bodźce są dla 
nich tak mocne, że nie potrafią ich 
znieść. Z drugiej strony te osoby 
mają bardzo dobrą pamięć i ściśle 
ukierunkowane zainteresowania, 
w związku z czym są genialne w 

danej dziedzinie. Wiadomo zresz-
tą, że większość geniuszy miało ze-
spół Aspergera – przybliżyła Czyż. 
Pisarka podkreśliła również, że 
chociaż tego zaburzenia nie da się 
leczyć w sposób farmakologiczny, 
znając diagnozę, można odpowied-
nim podejściem zapobiec wielu 
problemom. – Dzięki tej książce 
spłacam dług, kiedy jako nauczy-
cielka nie potrafiłam rozpoznać, że 
miałam w klasie Aspergerowców – 
dodała. 

Obecnie wiślanka kończy kolej-
ną książkę. Od pozostałych różni 
się tym, że powstaje niejako na 
zamówienie organizacji „Open 

Door”, której posłannictwem jest 
niesienie pomocy prześladowa-
nym chrześcijanom. W czasach 
komuny jej działacze zajmowali się 
szmuglowaniem „Biblii” do krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. To 
o nich jest ta historia.

Jak przyznała bohaterka spo-
tkania autorskiego w bibliotece, 
jej książki powstają nie w Wiśle, a 
właśnie na Zaolziu. – Większość z 
nich pisałam na Dziole pod Filipką. 
Tam w czasie ferii letnich i zimo-
wych bracia Wałachowie udzielają 
mi gościny w swojej chatce – zdra-
dziła. Z Zaolziem łączy ją jednak 
nie tylko pisanie, ale także pocho-
dzenie. Jedni pradziadkowie ze 
strony mamy mieszkali bowiem w 
Gródku, drudzy w Suchej Górnej. Z 
obojgiem miała kontakt prawie do 
dorosłości. 

• Lidia Czyż promowała we wtorek wszystkie swoje książki. Fot. BEATA SCHÖNWALD

••• 

»Słodkie cytryny« 
to historia matki 

wychowującej 
dziecko z zespołem 

Aspergera. To 
trudna historia, 

bo wychowywanie 
dziecka z jakimś 

zaburzeniem zawsze 
jest trudne

REKLAMA

GŁ-121

Powstał ważny dokument

W rubryce „Hyde Park”, która 
została zamieszczona 8 marca 
w „Głosie”, pojawiła się krytyka 
naszego filmu dokumentalnego 
„Polski Sport na Zaolziu”. Normal-
nie bym na tego typu materiał nie 
reagował, bo generalnie mija się 
w całości z celem i zamierzeniami 
filmu i szkoda mojej energii, ale 
otrzymałem cały szereg telefonów 
oraz e-maili, dlatego nie wypada mi 
milczeć. Zacytuję dosłownie parę 
słów naszego zacnego, wielokrot-
nego złotego medalisty, Władysła-
wa Czudka z Gródku: „Heniu, masz 
wiedzę o tym kim właściwie jest 
p. OT”. – Wiem Władku i potwier-
dzam, że p. Otylia Toboła nie jest i 
nie była (przynajmniej w ostatnich 
38 latach) związana nigdy aktyw-
nie z naszym polskim sportem za-
olziańskim, niemniej widocznie 
czuje się ekspertem. I kolejny cytat 
Władka: „…Ten niefortunny przy-
czynek jest policzkiem dla wielkiej 
rzeszy polskich sportowców ama-
torów na Zaolziu…”. I tu jest rzecz 
do zastanowienia, bo jak wiesz, jest 
nas co najmniej kilka setek.

Celem głównym naszego filmu 
dokumentalnego nie jest historycz-
na monografia sportu polskiego na 

Zaolziu. Powstał ważny dokument 
wyprodukowany przy użyciu pro-
fesjonalnego sprzętu, przez najlep-
szego fachowca na naszym terenie, 
z  oryginalną dynamiczną muzyką 
o aktualnej działalności sportowej 
Polaków na Zaolziu (z krótkim za-
rysem historycznym), akcentujący 
działalność rodziców, szkół pol-
skich i Sekcji Sportowej przy PTTS 
„Beskid Śląski” na rzecz dzieci i 
młodzieży – naszych przyszłych 
polskich generacji.

Przejdzie do historii i będzie po-
zytywnie informował o nas w sie-
dzibach Polaków na całym świecie 
– częściowo już to miało miejsce 
na spotkaniu prawie stu przedsta-
wicieli – działaczy polonijnych na 
Sejmiku PKOL w Arłamowie, gdzie 
spotkał się z  wielkim uznaniem, 
pomimo że chodziło o parę odcin-
ków.

Na zakończenie pragnę zaprosić 
wszystkich chętnych do obejrzenia 
filmu. Jestem po rozmowie z panią 
prezes ZG PZKO, Heleną Legowicz. 
Uzgodniliśmy, że na zaproszenie 
kół PZKO lub innych organizacji i 
klubów, chętnie przyjadę ze sprzę-
tem i zorganizuję pokaz.

 Henryk Cieślar

HYDE PARK
W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytel-
ników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

Swoboda w 2018 roku
Ubiegły rok był przełomowy dla Mikroregionu Górolsko Swoboda, który staje się coraz popularniejszą marką nie 
tylko w naszym regionie. Doszło przy tym do poszerzenia granic Mikroregionu, w którym znajdują się obecnie 
również gminy Śmiłowice, Rzeka i Ligotka Kameralna. 

Rozszerzyła się również baza 
wytwórców. W listopadzie w 
Domu PZKO w Jabłonkowie 

spotkała się Komisja Certyfikacyj-
na, która rozpatrzyła 34 wnioski 
wznowienia przyznania marki i 
osiem nowych wniosków o przy-
znanie marki. W chwili obecnej 
marką „Górolsko Swoboda produkt 
regionalny” może się więc pochwa-
lić 42 certyfikowanych produktów 
od 37 wytwórców.

Wytwórcy, których wyroby posia-
dają markę regionalną „Górolsko 
Swoboda”, promują swoje wyroby 
za pośrednictwem katalogu pro-
duktów certyfikowanych oraz ga-
zety „Dóma w Gorolski Swobodzie”. 
– Materiały promocyjne wydaliśmy 
we współpracy z Grupą Lokalnego 
Działania Jabłonkowskie, dzięki 
pozyskaniu dotacji z wojewódz-
twa morawsko-śląskiego i miasta 
Jabłonków – tłumaczy Leszek 
Richter, regionalny koordynator 

marki „Górolsko Swoboda produkt 
regionalny”. – Ciekawym doświad-
czeniem była też obecność naszych 
wytwórców na planie filmowym 
czesko-słowackiej bajki „Když dra-

ka bolí hlava”. Zdjęcia były kręcone 
w Herczawie – dodaje.

Gazeta „Dóma w Gorolski Swo-
bodzie” była promowana m.in. 
podczas 2. Festiwalu Wina w Czad-

cy, jednak „górolskich” wytwór-
ców można spotkać przez cały rok 
na najróżniejszych jarmarkach, 
festiwalach i imprezach folklory-
stycznych. Nie tylko sprzedają tam 

swoje wyroby, ale często urządzają 
pokazy i warsztaty ich produkcji, 
propagując niematerialne dzie-
dzictwo naszego regionu. 

 (mat pras./wik)

● Dzięki zaangażowaniu pomysłodawców marka „Górolsko Swoboda” cieszy się w naszym regionie sporym uznaniem. Fot. mat prasowe
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No ja cię przepraszam
Debata była oxfordzka, ale ostra. Teza 

debaty – „Obrady Okrągłego Stołu 
były jedynym pokojowym sposobem oba-
lenia komunizmu w Polsce”. Jak zwykle 
przy tego typu okazjach krzyżowały się 
argumenty „za” i „przeciw”. Nie, żeby coś 
specjalnie można było w tej sprawie nowe-
go powiedzieć. Te same mniej więcej opi-
nie, w różnym nasileniu, z różnym rezo-
nansem padają wszak od 30 lat. A jednak… 
O co idzie? No cóż, prof. Andrzej Zyberto-
wicz podczas wspomnianej młodzieżo-
wej debaty oksfordzkiej zacytował wypo-
wiedź Andrzeja Gwiazdy, przekonującego, 
że podczas obrad Okrągłego Stołu władza 
podzieliła się władzą ze swoimi własnym 
agentami. Nie wiem, czy wypowiedź Zy-
bertowicza poruszyła uczestników debaty, 
ale na pewno zelektryzowała Internet. Re-
zonans nie ograniczył się w tym przypad-
ku do wirtualnej naparzanki. Bo obrażeni 
posądzeniami o agenturalną przeszłość 
uczestnicy obrad Okrągłego Stołu wysto-
sowali do krewkiego mówcy wezwanie 
przedsądowe. Zażądali w nim przeprosin 
i wpłaty 50 tys. złotych na konto Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej tej 
sprawie interesująca jest forma przepro-
sin Zybertowicza. „Tych wszystkich z pań-
stwa, (...) którzy nigdy nie byli zamieszani 
w  żadne konszachty ze  służbami PRL-u 
– serdecznie przepraszam za to, że mogli-
ście być urażeni przez moje słowa – powie-
dział Andrzej Zybertowicz. Otóż taka for-
ma przeprosin powiela – świadomie, bądź 
nie, to obojętne – pewien znany skądinąd 
dobrze schemat.

••• 

Zilustrujmy. Na pewnej bardzo akademic-
kiej konferencji jakiś dowcipniś zapra-
gnął uatrakcyjnić swój wywód takim oto 
spostrzeżeniem – „W kulturze Zachodu 
mężczyzna, który ma wiele kobiet, ucho-
dzi za Don Juana czy Casanovę. I wzbudza 
podziw. Zaś kobieta, która ma wielu męż-
czyzn – nazywana jest dziwką. I zwykle 
darzona bywa pogardą, a przynajmniej 
lekceważeniem”. Na takie dictum jedna z 
uczestniczek konferencji, nie kryjąc obu-
rzenia, zażądała od referenta, żeby prze-
prosił obecne na sali damy. Przeprosił tu 
i teraz. I dodała, że jeśli tego nie uczyni, to 
obecne na sali obrad kobiety wyjdą. Sytu-
acja zrobiła się nieprzyjemna. Nie widząc 
innego wyjścia ów figlarny referent zdecy-
dował się na takie oto przeprosiny: „Prze-
praszam wszystkie panie, które poczuły 
się urażone moimi słowami”. Przeprosiny 
te rozumieć można na dwa różne sposoby. 
Pierwszy – że referent przeprasza obecne 
na obradach panie, które wyczulone są, a 
może nawet pewnie jego zdaniem, nieco 
przeczulone, gdy idzie o stygmatyzowanie 
kobiet w sferze zachowań seksualnych, 
szczególnie wtedy gdy identyczne zacho-
wania mężczyzn mają dawać powód do 
dumy. Taka asymetria jest wszak dzisiaj, w 
XXI wieku, nie do przyjęcia. Ale jest i dru-
ga wykładnia – otóż mógł ów niewydarzo-
ny dowcipniś wymyślną formą przeprosin 
sugerować, że przeprasza tylko i wyłącz-
nie te obecne na konferencji panie, które 
zmieniają partnerów jak rękawiczki. Bo 
zdaniem dowcipnego – w swoim mniema-
niu – referenta tylko one przecież mogły 
poczuć się urażone jego wystąpieniem. 
Tak czy inaczej – po przeprosinach żadna 
z pań sali obrad nie opuściła i konferencja 
potoczyła się dalej już w zwykłym, god-
nym prawdziwych akademików, tonie.

••• 

Dziwne są doprawdy w najnowszej Polsce 
dzieje przeprosin. Już na początku lat 90. 
jeden z legendarnych przywódców „So-
lidarności” czasu stanu wojennego, Zbi-
gniew Bujak, opublikował książkę „Prze-
praszam za »Solidarność«”. Kiedy mniej 
więcej w tym samym czasie postkomuni-
ści (jak się wówczas określało Leszka Mil-
lera i jego partyjnych towarzyszy) wygrali 
w III Rzeczpospolitej wybory parlamen-
tarne (później Aleksander Kwaśniewski 
pokonał Lecha Wałęsę w wyborach pre-
zydenckich), to nie kto inny, ale właśnie 
Kwaśniewski przepraszał z trybuny sej-
mowej „za komunizm”. 

••• 

Nie mam problemu ze słowem przepra-
szam – oświadczyła Ewa Kopacz, kiedy 
jeszcze była marszałkiem Sejmu. A to 
w związku z kolejnymi, no nie wiem jak 
to nazwać – zaniedbaniami? To prawda, 
przyszła pani premier nie miała (i pewnie 
– nie ma) „problemu ze słowem przepra-
szam”; tyle, że wielu malkontentów od-
niosło wówczas wrażenie, że oznacza to, 
że może ona „przepraszać za słońce, prze-
praszać za deszcz, przepraszać za wszyst-
ko, za co tylko chcesz”. 

No cóż, „przepraszam” nie jest to prze-
cież słowo specjalnie trudne do wypo-
wiedzenia, zwłaszcza wtedy, kiedy zaraz 
po wydobyciu się z ust spada na podłogę. 
Otóż przyznam, że ja sam wolałbym, żeby 
przynajmniej politycy mieli nieco większe 
trudności z powiedzeniem słowa „prze-
praszam”. 

Bo przeprosiny, to przecież nie tylko 
słowo, to coś znacznie, znacznie więcej. 
To – autentyczny żal, tego kto przepra-
sza, zadeklarowana przezeń chęć napra-
wy chociażby części szkód wyrządzonych 
przez własne zaniedbania, dalej – przynaj-
mniej próba empatycznego zrozumienia 
krzywdy, którą wyrządziło się swoim dzia-
łaniem bądź zaniechaniem działania dru-
giemu człowiekowi. A co do słowa „prze-
praszam”, to rzeczywiście odarte z tego 
wszystkiego jest naprawdę proste. Samo 
w sobie wypowiedzenie go na głos nie-
wiele kosztuje. Jak w dowcipie, w którym 
Nowak, sądownie zobowiązany do prze-
prosin Kowalskiego, zapukał pokornie do 
jego drzwi. Kiedy Kowalski drzwi otwarł 
Nowak zapytał grzecznie – czy mieszka 
tu Malinowski? Nie – odpowiedział zdu-
miony Kowalski. A, to przepraszam – po-
wiedział szybko Nowak. I spokojnie się 
oddalił, bo w swoim mniemaniu już Ko-
walskiego przeprosił. 

••• 

Tak, ze słowem przepraszam nawet małe 
dzieci nie mają problemów. Taka sytuacja. 
Pewien mały chłopczyk, Adaś, niechcący, 
ale mocno, uderzył sankami rówieśnika. 
Ponieważ Adaś był dobrze wychowany, 
więc zaraz kolegę przeprosił. Poszkodowa-
ny malec dalej jednak zanosił się płaczem. 
Na to Adaś podbiegł do stojącej nieopodal 
mamy i też zaczął beczeć. Załkał: „Mamo, 
dlaczego on płacze? Przecież powiedzia-
łem: przepraszam!”. No cóż, zdaje się, że 
Adaś słowo „przepraszam” uznawał, za 
magiczne zaklęcie zrzucające z niego jaką-
kolwiek odpowiedzialność. Na dodatek za 
magię tanią niesłychanie.  

Krzysztof Łęcki
Marek Słowiaczek

pre-teksty i kon-teksty
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Wokół  
cieszyńskich przysłów
„Dyby wszycko było jedno, to by było 

g… miód”. Mocne, ale prawdziwe. I na 
czasie. I pewnie zawsze na czasie, bo prawdę 
tę znalazłem w znanej dobrze Czytelnikowi 
broszurce z 1885 roku pt. „Przysłowia, przypo-
wieści i ciekawsze zwroty językowe ludu pol-
skiego na Śląsku, w księstwie Cieszyńskiém”. 
Zebrał je i alfabetycznie ułożył sam Andrzej 
Cinciała (1825-98). I jeszcze wstępem stosow-
nym opatrzył, w którym m.in. napisał tak: „w 
przysłowiach streszcza się mądrość ludowa, 
jego praktyczna filozofia, na długich i głębo-
kich spostrzeżeniach oparta i wyrażona w 
krótkich, ulotnych zdaniach, łatwo wbijają-
cych się w pamięć”. 

Słowem przysłowia są jakby skondensowa-
nymi, niczym haiku, przypowieściami z tej 
swoistej biblii ludowej, obojętnie gdzie ten 
lud mieszka. Ot pierwsze z brzegu znane, jak 
Polska długa i szeroka: „gdyby kózka nie ska-
kała, to by nóżki nie złamała”, albo „dopóty 
dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie”. 
Ale też ukryte bywają w nich archaizmy języ-
kowe, jak choćby w tym: „mądrej głowie dość 
dwie słowie”. Teraz byśmy nawet w gwarze 
powiedzieli „dwa słowa”, ale „dwie słowie” 
to pozostałość liczby podwójnej, która już w 
XV-wiecznej polszczyźnie zaczęła zamierać, a 
że nie było wtedy żadnych profesorów Miod-
ków i im podobnych, aby stanąć dzielnie w jej 
obronie, tak zaginęła nam biedaczka niemal 
bezpowrotnie. Niemal, gdyż niekiedy zamiast 
mówić, że trzymamy coś „w ręce”, powiadamy 
„w ręku”. Tyle że to drugie (bo to deklinacja 
liczby podwójnej właśnie) oznacza dokładnie 
„w obu rękach”, choć nikt teraz tego w ten spo-
sób nie rozumie. Ale to dygresja, jak to często 
mi się zdarza, więc oddaję ponownie głos dok-
torowi Cinciale.

„Niniejszy skromny zbiorek obejmuje 
przysłowia zaczerpnięte z ust ludu polskie-
go na Śląsku austryackiém, w księstwie Cie-
szyńskiém. Wiele tych przysłów spotyka się 
wszędzie, gdzie naród nasz mieszka – co tak-
że dowodzi naszéj plemiennéj wspólności z 
narodem polskim – inne znachodzą się tylko 
w pewnych prowincyach, a wreszcie znacz-
na także część zebranych tu przysłów jest 
niezaprzeczenie wyłączną własnością ludu 
śląskiego. Znajdzie się także w zbiorku niniej-
szym niejedno przysłowie, które znane było 
w czasach dawniejszych (jak się o tém można 
przekonać z ciekawych i tak ważnych zbiorów 
dawniejszych: Knapskiego i Rysińskiego), któ-
re jednak dziś nie są już powszechnie używane 
i u nas tylko się zachowały, tak jak i język nasz 
wielką liczbę archaizmów i ciekawych zwro-
tów przechował”.

Przywoływany Salomon Rysiński (1565-
1625), bo to się godzi wspomnieć, był autorem 
pierwszego, wydanego w 1618 roku zestawie-
nia przysłów polskich, choć książka nosiła 
łaciński tytuł „Proverbiorum polonicorum 
a Solomone Rysinio collectorum centuriae 
decem et octo”. Również Grzegorz Knapski 
(1564-1638) kilkanaście lat później wydał swój 
z kolei zbiorek. Cinciała natomiast we wspo-
mnianej broszurce pisał dalej tak:

„Ażeby scharakteryzować mowę ludu ślą-
skiego – o któréj tyle już nagłoszono i napi-
sano niedorzeczności – wydrukowaliśmy ze-
brane przysłowia ściśle według wymawiania 
ludowego, w zwyczajnéj atoli ortografii. Tak 
więc mowa śląskiego ludu sama za sobą naj-
lepiéj i najwymowniéj przemówi! Jest ona 
może więcéj zbliżona do języka piśmiennego – 
zwłaszcza XVI. wieku – niż którekolwiek inne 
narzecze polskie, a ponieważ obok nowszych 
objawów językowych, występujących wszę-

dzie w żywym i organicznie się rozwijającym 
języku ludowym, przechowało się w niéj wie-
le żywiołów dawniejszych, więc dla prawdzi-
wych znawców języka przedstawia mowa na-
szego ludu cenny nadzwyczaj materyał”.

I Cinciała, w odróżnieniu od wielu obec-
nych znawców i propagatorów „po naszymu”, 
zapisywał gwarę tak, jak należy, czyli używa-
jąc istniejących w XVI-wiecznym abecadle 
polskim liter, które oddawały występujące 
wtedy jeszcze w polszczyźnie (a w wielu gwa-
rach polskich, w tym cieszyńskiej do dziś) 
samogłoski ścieśnione zwane też pochyłymi – 
takie pomiędzy, „a” a „o” lub „e” a „y”. I dźwię-
ki te miały swój literowy odpowiednik jako „á” 
i „é”. Przykładowo: „czém więcéj kucharzy, 
tém gorszá poléwka”, które obecnie autorytety 
zapiszą w swych wydawnictwach „czym wię-
cyj kucharzy, tym gorszo polywka”. Uchowało 
się jedynie „o ścieśnione”, czyli głoska loku-
jąca się pomiędzy „o” a „u”, nadal oddawane 
literą „ó”, której udało się obronić swe miejsce 
w abecadle, choć w literackiej polszczyźnie od 
dobrych kilku wieków wymawiane jest jak naj-
zwyklejsze „u”.

Wróćmy jednak do samych przysłów, w 
których uwidacznia się dusza ludu Śląska 
Cieszyńskiego, a o których tak ładne pod ko-
niec swego wstępu Cinciała skreślił słowa: 
„Puszczam więc tę wiązankę polskich kwiat-
ków zerwanych na niwach śląskich w świat z 
nadzieją, że pozyskają sobie życzliwość roda-
ków”. I zbierał sobie owe kwiatki Cinciała po 
dziedzinach.

„Zawsze lepszy sám Pán Bóg, niż jego wszy-
cy święci”, dlatego też „bier Michale, co Bóg 
daje, nie ty Micháł, cobyś ty chciáł”. A jak 
chcieć nie będziesz, to pamiętaj, że „Bóg czło-
wieka człowiekem kárze”. A jacy są ludzie? 
Ano różni. Jeden „bardżyj sie zabijá o skórke 
z gó…, niż o gó… całe”, drugi „cudzą pszenice 
oganiá, a jego wróble jedzą”, o kolejnym zaś 
powiadają, że „jemu sie musi i jałowá krowa 
ocielić”, a „onemu już trzeba hoblowanego 
słowa, bo krzosane sie mu nie godzi”.

„Słowo wiater, pismo grunt”, acz pamiętać 
należy, że „czérpie wode przetakem, gdo bez 
książek chce być żákem”. Z kolei „na omyłke 
żáden nie sztudyrowáł”. Warto zatem brać do 
serca życiowe prawdy przekazywane przez 
starszych. „Gdo sie z otrębami zmieszá, tego 
świnie zjedzą”, „gdo ni má zbroje, niech mijá 
boje”, „gdo sie sám chwali, má złych sąsia-
dów”, a „gdo na czyi strzewiki czaká, ten musi 
długo boso chodzić”. A zatem trzeba praco-
wać, by mieć własne „strzewki”.

„Boże naspórz! Boże pomóż! Boże obdárz!”, 
pozdrawiają się robotnicy. A co robią? A dom 
budują. „Jak sie buduje, to sie i kościół po-
stawi.” A „gdzie Pán Bóg kościół buduje, tam 
diáboł karczmę stawiá”. W karczmie jak to w 
karczmie – „gorzálinka dobre zieli, bo czło-
wieka rozwiesieli”. I żartuje ten i ów, że „ni ma 
lepszego léku, jak gorzáłka po mléku”, choć 
za chwilę powiedzą o nim kamraci, że „już 
zaś jest święty”, „zaś go żyd urzékł”, „już má 
oczy skalone, jak owca na zdechnienie”. No a 
potem, o poranku, baba dorzuci swoje: „wczo-
ra była niedzielinka, pendziałeczek nastáł, 
porachuj, porachuj, coś wczora przechlastáł”. 
Więc on na nią w ryk: „żeńská głowa, bardzo 
jałowá”. Ale ta wciąż gdera i „gęba ji jedzie jak 
kołowrotek”, a potem zanosi się płaczem.

Małżeństwo czasem pokłócić się musi. „W 
domu je pokój, jak je mąż głuchy, a żona śle-
pa”. Więc wychodzi chłop przed chałupę, choć 
kropi z nieba i mruczy se pod nosem: „ranny 
deszcz, a babski płacz, to jedno”. Choć „dyby 
wszycko było jedno, to by było…”.  

Precz z mego serca!
Jak piękny, jak pięknie tragiczny był ro-

mans Adama i Maryli… Nigdy jej nie 
wyrzucił z serca, choć próbował. Choć na-
pisał – precz z moich oczu, z mojej pamię-
ci… Ale i tak pamiętał. I pisał o niej i do niej 
tak przejmująco, że stali się oboje ikonami 
niespełnionej, wiecznej miłości. Wzrusze-
nie, może nawet łzy, a już na pewno smu-
tek, albo chociaż smuteczek towarzyszy 
czytelnikowi wierszy Mickiewicza. Poety, 
który kochał Marylę tak bardzo, że nie 
mógł bez niej żyć. I cierpiał. Pisał nawet, 
że śmierć może być wybawieniem. Wciąż 
ją widział, wciąż do niego wracała, wciąż ją 
spotykał. Niestety, tylko w wyobraźni. Żyli 
obok siebie. Daleko od siebie. Osobno. Tę-
sknili. Tak kocha się tylko raz w życiu. Raz 
na zawsze.

••• 

Było inaczej. Dobrze, że się nie pobrali, 
bo byliby fatalnym małżeństwem. Mary-
la zadręczała swojego męża, który musiał 
doglądać majątku, kiedy ona wałęsała 
się konno po okolicznych lasach. Adam 
zaś też się w końcu ożenił, ale jego żona, 
nieszczęsna, zachorowała na nerwy. Już 
w dniu ślubu wiedział, że nie szczęście, 
ale nieszczęście spotka. A spotkał Celinę, 
której miał przysięgać przez ołtarzem – 
przypadkowo. Wiatr zwiał jego kapelusz, 
pochylił się, żeby go podnieść. Podniósł 
głowę, zobaczył jej suknię. Śniła mu się 
kiedyś. To był straszny sen. Halka pod jej 
suknią była pozbawiona części materiału. 
Widział tę brakującą część. Na niej były 
narzędzia tortur. W dodatku w dniu ślubu 
zgubił klucz do mieszkania, musiał iść w 
pożyczonym fraku, a to zły znak… Same 
nieszczęścia.

Czy byłby szczęśliwy z Marylą? Raczej 
nie. Na pewno nie. To dobrze, że się rozsta-
li. Zyskała literatura, która wzbogaciła się 
o znakomitą poezję. Ale życie… 

Słuchałam słów mądrego profesora, 
zdumiona, a nawet rozżalona. Miałam 
wówczas nieco ponad dwadzieścia lat. Ży-
łam legendą, a znawca życia i literatury 
brutalnie sprowadził mnie na ziemię.

••• 

Zaczęłam szukać, czytać, poznawać życie. 
Prawdziwe. Tak, miał rację. Prawdziwe 
życie nie jest literaturą. Często je mylimy. 

Kiedy Sienkiewicz uśmiercił Longunusa, 
rozpaczali nie tylko jego powieściowi przy-
jaciele. Czytelnicy „Trylogii” zamawiali za 
niego msze. A przecież piękne i wzniosłe 
losy rycerza, jego miłość i śmierć zrodziły 
się w wyobraźni pisarza. 

Roman Brandstaetter usłyszał i opisał 
dramatyczną historię człowieka, który zy-
skał rozgłos dzięki literaturze, ale za nic 
w świecie nie chciał ani rozgłosu, ani li-
terackiego życia. Chciał być zwyczajnym 
karczmarzem, a nie Żydem z „Wesela”. 
Miał wielki żal do Wyspiańskiego, rude-
go, milczącego uczestnika „imprezy”, na 
którą w ogóle nie chciał pójść, ale poszedł, 
bo żona i córka bardzo nalegały. Ubrał się 
więc odświętnie. Pogadał z kimś może… 
nie pamięta, ale nic wielkiego… Ot, nudna-
wo trochę. Goście niedopasowani – chłopi 
i miastowi – i ten oparty o framugę drzwi 
rudy poeta. Nie tańczył, podsłuchiwał. 
A potem wszystko opisał i wystawił w te-
atrze, Żeby jeszcze napisał prawdę, ale 
gdzie tam! O nim, Żydzie, napisał, że ple-
ban musi się upominać o zapłatę. Co za 
bzdury, przecież płacił dzierżawę regular-
nie. Nie był nikomu nic winien. To jemu 
byli winni.

••• 

A najgorsze było to, co stało się z jego córką 
– Pepą. Rudy poeta zrobił z niej Rachelę, 
która jakimś nieziemskim językiem gada 
z literatami. Jak niespełna rozumu. Pepa 
miała sprzedawać z nim w karczmie, zapi-
sywać, kto ile wypił na kredyt, przyrządzać 
śledzie i inne przekąski, a nie filozofować. 

Tymczasem do karczmy coraz więcej 
ciekawskich przychodziło oglądać sławną 
Rachelę i jego – Żyda z „Wesela”. A Papa 
chciała być Rachelą, upodobnić się do tej 
poetyckiej, zwiewnej, prawie nieziemskiej 
istoty, którą wyobraził sobie Wyspiański. 
Piła z chłopami, w Krakowie gadała z lite-
ratami w oparach papierosowego dymu. 
Udawała kogoś, kim nie była… I zapowie-
działa, że chce być jedną z nich i że się 
ochrzci, kiedy tylko tatko umrze. 

Stary Żyd uciekł. Zostawił karczmę, 
dom, rozwiódł się z żoną. Zabrał Biblię 
i dożył swoich dni w domu dla starych, 
opuszczonych ludzi. I mówił, że literatura 
złamała mu życie.

Bo prawdziwe życie nie jest literaturą. 
Jest życiem.  

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki

SŁOWA Z KAPELUSZA /77/

REKLAMA

Serdecznie zapraszam na dziesiąty odci-
nek cyklu „Jednym tchem”, czyli skrótu 

najciekawszych, wyjątkowych i bardzo wio-
sennych moim zdaniem, wydarzeń minio-
nego tygodnia. 

••• 
Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaol-
zia rozpatrzyła 31 wniosków o dofinansowa-
nie polskiej działalności. To świetny wynik 
świadczący o dobrej kondycji naszych Po-
laków. Tak duża liczba wniosków to jednak 
sporo godzin pracy społecznej… To przede 
wszystkim kilkadziesiąt godzin obrad Ko-
misji Grantowej. Proponuję, by członkom 
tejże komisji przyznać złote medale za trud 
na rzecz sukcesu dofinansowania Zaolzia.

••• 
Stało się… Od Ostrawy zawiało wodorem. 
Po ulicach miast będą bowiem poruszały się 
autobusy napędzane tym właśnie paliwem. 
Kiedy dokładnie rozpocznie się rewolucja, 
tego nie wie nikt. Jak na razie zamiast wo-
doru, mieszkańcy muszą przyzwyczaić się 
do wdychania odoru.

••• 
Tymczasem w murach czeskocieszyńskiej 
„Strzelnicy” zabrzmiały polskie piosen-
ki. W ramach eliminacji do XVI Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej uczniów polskich szkół 
podstawowych jurorzy wyłonili dwadzie-
ścia czworo finalistów… mój dziadek dał mi 
psa, pies cztery łapy ma… może jednak dam 
sobie spokój ze śpiewaniem. Finalistom ser-
decznie gratuluję.

••• 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z 
małżonką dokonali wyboru lektury do tego-
rocznej ósmej edycji Narodowego Czytania. 
Nie, nie będzie tak łatwo. Jedna książka to 
nudy, dlatego będą dwie, trzy, pięć… w su-
mie osiem nowel do przeczytania. „Dobra 
pani” zrobi „Dym” przy dźwięku „Kartaryn-
ki”, gdy „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, 
bo „Orka” „Sachem” i „Sawa” … eee, „Roz-
dziobią nas kruki wrony”. 

••• 
Problemu z wyborem odpowiedniej lektury 
nie mają za to uczniowie Polskiego Gimna-
zjum, gdzie odbył się Dzień Tolerancji. Za-
miast tradycyjnej nauki gimnazjaliści sko-

rzystali z warsztatów, wykładów i dyskusji 
poświęconych tematyce szeroko pojętej to-
lerancji… do pierwszej kłótni. Później to już 
raczej należy dążyć do kompromisu, a gdy 
uda się wspólnie uzgodnić cel podróży nale-
ży obrać kierunek Katowice. 

••• 
To właśnie na lotnisku w Pyrzowicach irlandz-
ki Ryanair uruchomił 12 nowych połączeń lot-
niczych. Niestety samoloty szerokim łukiem 
omijają Ostrawę, bo tutaj lokomotywy spali-
nowe powoli toczą się po torach. Tutaj Jaro-
sław jot-Drużycki do dziś poszukuje dawnych 
śladów piastowskiego dziedzictwa. Wśród 
industrialnej zabudowy wspina się na góry, 
na których można odczuć potęgę dawnych 
władców. Zameczek na Zapadlisku, Gajdula, 
Rzepiszcze, Landek – ziemie postpiastowskie, 
których nie strzegą już rycerze Mieszka. 

••• 
Czas więc, by wrócić do Cieszyna, gdzie w Ka-
wiarni Avion zrobiło się bardzo teatralnie… 
aktorsko… bajkowo… już sam nie wiem jak, w 
każdym bądź razie odbyło się spotkanie z ak-
torami Sceny Polskiej, na które zaprosili dzia-
łacze MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Cen-
trum. To był bardzo sympatyczny wieczór, 
lecz tak do końca nie wiadomo jak to jest z 
tymi aktorami, ich rolami, przebraniami… 

••• 
Pewien niedosyt pozostał po pierwszym w 
tym sezonie wyścigu Formuły 1 w Austra-
lii. Jednym z kierowców stajni Williams 
jest Robert Kubica, który po ośmiu latach 
przerwy wrócił do ścigania. Niestety boli-
dy Williamsa dalekie są od ideału. W kon-
sekwencji Kubica zajął ostatnie miejsce w 
stawce, ale co najważniejsze, bolid dojechał 
do mety. Optymistycznie rzecz ujmując… 
gorzej już nie będzie.

••• 
Cieszmy się z małych rzeczy, z osiągniętych 
sukcesów dużych i tych małych. Uśmiechaj-
my się, gdyż właśnie dziś przyszła do nas 
kalendarzowa wiosna! Niech więc słonecz-
na pogoda zagości w Państwa domach!

 
Wszystkie dane zawarte w poniższym 

tekście pochodzą z informacji prasowych 
opublikowanych na łamach „Głosu” – Ga-

zety Polaków w Republice Czeskiej.

● Wiosna, ach to Ty! Ta astronomiczna rozpoczęła się w środę o 22:58, kalendarzowa wczoraj... i jed-
no jest pewne - przyszła na czas! Przynajmniej nad Olzą w Cieszynie widać ją i czuć z każdej strony. 
Ech, zapachniało, zajaśniało. Fot. SZYMON BRANDYS
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PIĄTEK 22 MARCA 

7.25 Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu 12.50 Wschód 13.10 Na 
sygnale (s.) 13.45 M jak miłość (s.) 14.40 
Komisarz Alex 11 (s.) 15.30 Turystyczna 
jazda 15.45 Muzyczna scena Halo Polo-
nia 15.55 Korona królów - taka historia... 
16.30 Baw się słowami. Zawody 16.55 
Domisie (dla dzieci) 17.20 Historia jed-
nego obrazu 17.30 Teleexpress 17.55 
Okrasa łamie przepisy. Mięsne przy-
smaki... z warzyw 18.25 Kapitał polski 
18.45 Spis treści. Ferdynand Goetel 
18.55 Wszystko przed nami 19.25 Maga-
zyn z Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Na 
dobre i na złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 
Halo Polonia 22.45 Królewskie sekre-
ty 23.00 Spis treści. Ferdynand Goetel 
23.10 Focus on Poland 23.30 Laskowik 
& Malicki. 

SOBOTA 23 MARCA 

8.10 Turystyczna jazda 8.20 Krótki film 
o Warszawie. Warszawskie ptaki 8.35 
Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem 9.30 
Teleranek. Zwierzęta, które leczą 9.50 
Baw się słowami. Jan Paweł II 10.20 
Studio Raban 10.50 Polonia 24 11.05 
Halo Polonia 11.45 Okrasa łamie przepi-
sy. Mięsne przysmaki... z warzyw 12.15 
Ojciec Mateusz 16 (s.) 13.10 Na dobre 
i na złe (s.) 14.10 Laskowik & Malicki 
14.55 Królewskie sekrety 15.15 Zako-
chaj się w Polsce. Konin 15.40 Wolny 
ekran 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słow-
nik polsko@polski 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Kierunek 
kabaret. Parodie programów telewizyj-
nych 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Sanatorium 
miłości 21.40 Wielki test o wojsku. 20 
lat w NATO 23.05 100 lat miłości. 

NIEDZIELA 24 MARCA 

7.40 La La Poland 8.05 Lajk! 8.25 Ma-
giczne drzewo. Bracia 9.35 Supełkowe 
ABC 9.50 Król Maciuś Pierwszy. Maciuś 
i prawdziwek 10.10 Baw się słowami 
10.35 Ziarno. Życie - dar od naszego 
Taty 11.05 Wolny ekran 11.25 Moda na 
rodzinę 11.55 Między ziemią a niebem 
12.10 Anioł Pański 12.25 Między ziemią 
a niebem 12.45 Misja w Afryce. Analfa-
betyzm 13.00 Transmisja mszy świętej 
z bazyliki katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Sosnow-
cu 14.15 Krótki film o Warszawie. War-
szawskie ptaki 14.35 Tygrysy Europy 
(s.) 15.40 Lajk! 16.00 La La Poland 
16.30 Leśniczówka 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.50 Oczy w 
oczy 19.25 Zaczarowany świat 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 Dziewczyny ze Lwowa 
3 21.40 Poland and the Birth of Israel 
22.45 Moja krew 0.25 M jak miłość (s.). 

PONIEDZIAŁEK 25 MARCA 

7.25 Supełkowe ABC 7.40 Król Maciuś 
Pierwszy. Park dla zwierząt 7.55 Pyta-
nie na śniadanie 11.00 Kulturalni PL 
12.00 Racja stanu 12.25 Wiadomości 
12.40 Historia jednego obrazu 12.50 
Magazyn z Ameryki 13.10 Barwy szczę-
ścia (s.) 13.45 Dziewczyny ze Lwowa 3. 

Sen mara, Bóg wiara 14.40 Oczy w oczy 
15.10 Patrycja Meunier 15.45 Wiado-
mości 15.55 Korona królów 16.25 Pry-
watne życie zwierząt. Mówić ludzkim 
głosem 16.50 Supełkowe ABC 17.05 
Król Maciuś Pierwszy. Park dla zwierząt 
17.20 Historia jednego obrazu 17.30 Te-
leexpress 17.55 Niedziela z... Ryszardem 
Bugajskim 18.40 Pod Tatrami 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Nie-
mnem 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 O mnie 
się nie martw 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Burmistrz 
Niepodległości. 

WTOREK 26 MARCA 

7.35 Margolcia i Miś zapraszają dziś 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo Po-
lonia 12.25 Wiadomości 12.40 Historia 
jednego obrazu 12.50 Nad Niemnem 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Sanato-
rium miłości 14.40 Burmistrz Niepod-
ległości 15.45 Wiadomości 15.55 Koro-
na królów 16.25 Zakochaj się w Polsce. 
Konin 16.50 Margolcia i Miś zapraszają 
dziś. Rytmy i rymy 17.05 Moliki książko-
we. Razem czy osobno? 17.20 Historia 
jednego obrazu 17.30 Teleexpress 17.55 
Szlakiem Kolberga. Mieczysław Szcze-
śniak 18.25 Wojownicy czasu. Małe 
Verdun, czyli Gorlice 1915 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 16 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 27 MARCA 

7.30 Baw się słowami 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Roz-
mowa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jednego 
obrazu 12.50 Kierunek Zachód 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 O mnie się 
nie martw 9 14.35 Archiwum zimnej 
wojny. Ojcowie założyciele RWE 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 
Astronomia niepodległa - 100 lat pol-
skiej astronomii 16.55 Baw się słowami 
17.20 Historia jednego obrazu 17.30 Te-
leexpress 17.55 Chuligan literacki 18.25 
Lwów - miasto i ludzie Niepodległej 
Rzeczypospolitej 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Londyńczycy 2 (s.) 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30 
Archiwum zimnej wojny. Ojcowie zało-
życiele RWE. 

CZWARTEK 28 MARCA 

7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Panora-
ma 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00 Po-
lonia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu 12.50 Wilno-
teka 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
M jak miłość (s.) 14.40 Londyńczycy 
2 15.30 Pod Tatrami 15.45 Wiadomo-
ści 15.55 Korona królów 16.25 Jak to 
działa? Zobaczyć niewidzialne 16.55 
Nieziemscy. Mokre ślady 17.20 Historia 
jednego obrazu 17.30 Teleexpress 17.55 
Było, nie minęło - kronika zwiadowców 
historii 18.25 Racja stanu 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wschód 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości 20.45 
Komisarz Alex 11 (s.) 21.45 Polonia 24 
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Po-
lonia 23.10 Focus on Poland 23.30 Pa-
trycja Meunier 0.00 Magazyn śledczy 
Anity Gargas.

POLECAMY W TELEWIZJI
Warszawskie ptaki
Sobota 23 marca, 
godz. 8.20 S P O R T 

75 lat później...
W marcu przypada rocznica 

masakry w Palikrowach i w 
Podkamieniu. W 1944 roku wymor-
dowano polskich mieszkańców 
tych wsi. Przedstawiciele Funda-
cji Jagiellońskiej z Łańcuta i Kon-
sulatu Generalnego RP we Lwo-
wie uczcili pamięć ofiar masakry 
sprzed 75 lat.

Na miejscu zbrodni w Palikro-
wach doszło do spotkania dwóch 
grup. Z Polski przyjechała Czesła-
wa Bryg, która przeżyła masakrę, 
grupa młodzieży zorganizowana 
przez Fundację Jagiellońską z 
Łańcuta i Maciej Wojciechowski, 
dokumentalista i reżyser, pre-
zes Fundacji Stanica Kresowa. 
Ze Lwowa przybył konsul Rafał 
Kocot w celu złożenia kwiatów i 
zniczy w miejscach upamiętnień 
zbrodni.

Czesława Bryg, stojąc przy po-
mniku postawionym przez miesz-
kańców wioski, opowiadała, jaki 
był przebieg zbrodni. Rozpoznała 
cały krajobraz, poza rzeką. Pamię-
tała rzekę, do której wskoczył Żyd, 
który zanurkował i dzięki temu się 
uratował. Po 75 latach pozostał je-
dynie wąski strumyk.

Na łące spędzono całą ludność 
wsi. Selekcję przeprowadzono na 

miejscu zbrodni. Po jednej stronie 
stali Ukraińcy, po drugiej Polacy. 
Małżeństwa mieszane rozdzielono. 
Wedle relacji, znaleziono też prze-
chowywanych Żydów. Kazano im 
się rozebrać do naga i rozstrzelano 
jako pierwszych. Około 20 osób. 
Potem przez cały dzień strzelano 
do Polaków.

– Do dziś pamiętam. Cały dzień 
ruszały się te ciała. Żydów roze-
brano do naga. Oni klęczeli. Ja by-
łam u mamy na ramionach, ja to 

wszystko widziałam dobrze i całe 
życie to widzę. Najpierw Żydów 
rozstrzelano, ale wcześniej spraw-
dzono dokumenty – wspominała 
Czesława Bryg.

Potem rozpoczęła się masakra 
Polaków z broni maszynowej.

Zbrodni w Palikrowach dokonał 
złożony z Ukraińców 4. pułk po-
licyjny SS, miejscowe grupy UPA 
i tzw. oddziały samoobrony. Roz-
strzelano tam 365 Polaków. 

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

● Pamięć o zamordowanych Polakach wciąż jest żywa. Fot. „Kurier Galicyjski”

Łączy nas Polska
Coraz mniej czasu zostało do kolejnego światowego zjazdu nauczycieli polonijnych. 
Odbędzie się on od 13 do 16 czerwca w Toruniu. Poniżej prezentujemy apel, jaki 
wystosował Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szanowni państwo, 
dyrektorzy, nauczy-
ciele oraz animato-

rzy polonijni. W imieniu 
Zarządu Krajowego Sto-
warzyszenia „Wspólnota 
Polska”, Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli SWP 
oraz gospodarza – prezy-
denta Torunia serdecznie 
zapraszamy do udziału w 
VIII Światowym Zjeździe 
Nauczycieli Polonijnych 
„Wschód, Zachód – Łączy 
nas Polska”.

Zjazd będzie kontynu-
acją i nawiązaniem do tra-
dycji corocznych spotkań 
pedagogów polonijnych 
odbywających się od 2010 
roku w Ostródzie. Tego-
roczny będzie nawiązywać 
zarówno do doświadczeń 
pierwszej konferencji, jak 
i kolejnych, poświęconych 
metodyce dwujęzyczności 
i specjalistycznym zagadnieniom 
dydaktycznym. W ramach propo-
nowanych bloków tematycznych 
połączonych wspólną ideą zawartą 
w haśle: „Polskość poza granicami 
Rzeczpospolitej: Rodzina, Szkoła, 
Kościół”.

Uczestnicy będą mieli okazję po-
znać istotne zagadnienia z zakresu 
budowania i podtrzymywania pol-
skości w każdej z trzech ważnych 
instytucji: rodzinie, szkole, koście-
le. W każdej z proponowanych sesji 

zaplanowaliśmy udział uznanych 
autorytetów naukowych oraz osób 
mających duże doświadczenie 
praktyczne, co w naszym zamyśle 
ma przyczynić się do uzyskania 
dużej efektywności i atrakcyjności 
merytorycznej zjazdu.

Tradycyjnie już oprócz wykła-
dów, warsztatów i paneli przewidu-
jemy atrakcyjny program towarzy-
szący, w ramach którego odbędzie 
się m.in. gala wręczenia Nagrody 
Polonijnego Nauczyciela Roku, 

koncerty czy wspólne poznawa-
nie ciekawych miejsc w Toruniu. 
Tradycyjnie już w czasie przerw 
i imprez towarzyszących będzie 
można spotkać się z przedstawi-
cielami Senatu, Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i innych instytucji 
parlamentarnych, co da możliwość 
uzyskania odpowiedzi na indywi-
dualne pytania i sugestie.

Serdecznie pozdrawiamy i do 
miłego zobaczenia.

Dariusz Piotr Bonisławski

VAR – inaczej wideoweryfikacja, 
system pomocniczy stosowany 

w meczach piłki nożnej, mający na celu zapo-
bieganie błędom popełnianym przez sędziów 
boiskowych. Podczas oficjalnego spotkania 
piłkarskiego zadebiutował w sierpniu 2016. 
System ma pomagać sędziom boiskowym, a 
obsługiwany jest przez specjalnie w tym celu 
przeszkolonych tzw. sędziów VAR, zwanych 
też asystentami wideo – AVAR (pożądanym jest, 
by zostawali nimi byli lub czynni arbitrzy bo-
iskowi)”. Tyle cytat z Wikipedii, która wczoraj 
w proteście przeciw zmianom w europejskim 
prawie autorskim strajkowała. Od poniedziałku 
protestują też piłkarze Karwiny, którzy czują się 
oszukani po przegranym meczu z Duklą Praga.

Oficjalny list włodarzy zaolziańskiego pierw-
szoligowca piętnujący nieortodoksyjny sposób 

prowadzenia spotkania przez sędziego Pavla 
Julínka spotkał się z solidarną reakcją wielu 
klubów, a także trenerów niezwiązanych z Kar-
winą. To dobrze, że w czeskiej piłkarskiej rze-
czywistości wciąż jeszcze można wystosować 
list do władz rozgrywek, poskarżyć się, gorzej, 
że płakanie nad rozlanym mlekiem niewiele 
daje. Julínek, który odgwizdanego karnego z 
pierwszej minuty w zasadzie nie był w stanie 
racjonalnie wytłumaczyć, a powtórka wideo 
(tyle że domowa, bo VAR-u na Julisce zabrakło) 
pokazała, że karwiński obrońca Milan Run-
dić nie zahaczył nawet wzrokiem o piłkarza 
Dukli Branislava Miloševiča, otrzymał karę 
zawieszenia do końca sezonu. Trzy punkty za 
zwycięstwo 2:1 pozostają jednak na praskiej 
Julisce. Dwutygodniowa przerwa w rozgryw-
kach powinna posłużyć piłkarzom Karwiny do 

wyciągnięcia wniosków z fatalnych błędów, 
które pozwoliły Dukli w trakcie pierwszych 
pięciu minut strzelić dwie łatwe bramki i usta-
wić przebieg wydarzeń. Nowy szkoleniowiec 
Karwiny, František Straka, nie owijał po meczu 
w bawełnę. – Dyletanctwo nie ma racji bytu. Ta-
kie kiksy są niewybaczalne – stwierdził Straka, 
znany z ciętego języka. Wszystko wskazuje więc 
na to, że w derbach z Ostrawą (29.3., 18.00) duet 
stoperski Rundić, Djordjević co najmniej nie 
zagra razem, a wielce prawdopodobne, że mecz 
o wszystko obaj piłkarze z Bałkanów obejrzą z 
ławki rezerwowych. W ostatnim klubie tabeli z 
niecierpliwością wyczekują powrotu do gry po 
kontuzji Pavla Dreksy, który wspólnie z Janem 
Krivákiem stworzyłby na boisku znacznie mniej 
pretekstów do głupich rzutów karnych i straco-
nych bramek rodem z ligi podwórkowej.  

ARON CHMIELEWSKI, NAPASTNIK HC STALOWNICY TRZYNIEC, DLA »GŁOSU«:

Zęby są ważne, ale dobro 
drużyny najważniejsze
Cały środowy, wygrany mecz z Witkowicami (3:2) w ćwierćfinale Generali Play Off ekstraligi hokeja 
zaliczył z kaskiem ochronnym wypożyczonym z drużyny juniorów Stalowników Trzyniec. Aron 
Chmielewski w trosce o własne uzębienie, które doznało uszczerbków na jednym z treningów, zagrał 
ze specjalnym ochraniaczem brody i twarzy. – Za wszelką cenę chciałem pomóc drużynie w derbach 
z Witkowicami. Play off to święto dla każdego z nas – powiedział „Głosowi” polski napastnik. Wczoraj, po 
zamknięciu numeru, obie drużyny zmierzyły się w Werk Arenie po raz drugi. Na niedzielę i poniedziałek 
seria grana do czterech zwycięskich spotkań przenosi się do Ostrawy. 

Janusz Bittmar

Na treningu zjadłem krążek 
– stwierdził z „pełnym” 
uśmiechem Aron Chmie-

lewski. Pełnowartościowy uśmiech 
polski hokeista zawdzięcza klubo-
wemu stomatologowi, który przez 
trzy godziny naprawiał trzy górne 
zęby i jeden dolny. – Zęby się rusza-
ją, dlatego mam zamocowaną spe-
cjalną listwę, która ma je wzmoc-
nić i chronić. Sęk w tym, że każdy, 
nawet najmniejszy uraz mógłby się 
skończyć fatalnie, bo korzenie są 
bardzo słabe – przybliżył tajniki no-
woczesnej ortodoncji reprezentant 
Polski na usługach Stalowników. 
Według lekarza, Chmielewski ze 
specjalnym ochraniaczem będzie 
grał aż do połowy kwietnia. – Mam 
nadzieję, że dojdziemy w play off 
jak najdalej i zasmakuję jeszcze 
gry w bardziej komfortowych wa-
runkach. Mówiłem trenerom, że 
chcę zagrać z Witkowicami. Zęby są 
ważne, ale dobro drużyny najważ-
niejsze – zapewnił napastnik, który 
w środowych derbach popisał się 
piękną akcją indywidualną, rajdem 
slalomowym przez pół lodowiska. 
– Szkoda, że ta akcja nie zakończyła 
się golem. Próbowałem jeszcze do-

grać do lepiej ustawionych kolegów 
– zdradził nam Chmielewski. 

Ćwierćfinałowe derby z Witkowi-
cami generują wiele emocji. Drobne 
bójki na lodzie są często częścią skła-
dową strategii, hokej to bowiem sport 
dla twardzieli. W meczu z Witkowi-
cami zaczepiany przez witkowic-
kich zawodników Aron Chmielewski 
utrzymał jednak nerwy na wodzy. 
– Gdyby trzeba było się bić, to mówi 

się trudno, musiałbym się bić z tymi 
moimi zębami. I pewnie wybiliby je 
ponownie – powiedział zawadiacko 
Chmielewski. – Po raz pierwszy gram 
z Witkowicami w fazie pucharowej. 
To specyficzna seria, bo oprócz na-
pięcia na lodzie czuć też adrenalinę 
wśród kibiców. Dla mnie to ciekawe 
doświadczenie i mam nadzieję, że 
ułoży się wszystko po naszej myśli i 
awansujemy do półfinału. 

Chmielewski o swoim ulubio-
nym sporcie mógłby opowiadać 
godzinami. Najważniejsza w jego 
życiu jest jednak rodzina. – War-
tością dodaną tych derbów jest 
bliskość Witkowic. Nie trzeba da-
leko jeździć, a więc mogę spędzić 
więcej czasu z rodziną. Odliczamy 
w domu dni do narodzin drugiego 
dziecka. Pozostał niespełna mie-
siąc – zdradził „Głosowi”.   

• Aron Chmielewski w specjalnym kasku 
ochronnym. Fot. MICHAŁ CHWIEDUK

HOKEJ – ĆWIERĆFINAŁ EKSTRA-
LIGI: Witkowice – Trzyniec (niedz., 
15.00; pon. 17.00). 
PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA: Przerów 
– Bogumin (sob., 15.00), Hawierzów 
– Herzmanice (niedz., 10.15), Brun-
tal – Dziećmorowice (niedz., 15.00). 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: 
Cz. Cieszyn – Szonów (sob., 15.00, 
ul. Frydecka), L. Piotrowice – Cze-
ladna (sob., 15.00), Datynie Dolne 
– Bruszperk (niedz., 15.30). IA KLA-
SA – gr. B: Luczina – Stonawa (sob., 
15.00), Olbrachcice – Jabłonków, 
Śmiłowice – Wracimów, Bystrzyca 
– Orłowa (niedz., 15.00). IB KLASA 
– gr. C: Mosty k. Jabłonkowa – Wa-
cławowice, Zabłocie – Oldrzychowi-
ce, Sucha Górna – Inter Piotrowice, 
Gnojnik – Toszonowice (sob., 15.00), 
L. Piotrowice B – Nydek, Wierznio-
wice – Lutynia Dolna (niedz., 15.00). 
PIŁKA RĘCZNA – ĆWIERĆFINAŁ 
EKSTRALIGI MĘŻCZYZN: HCB Kar-
wina – Frydek-Mistek (sob., 18.00; 
niedz., 10.30).  (jb)

Derby 
szczypiornistów

W weekend ruszają ćwierćfinałowe 
rozgrywki ekstraligi piłki ręcznej. 
Szczypiorniści Banika Karwina zmie-
rzą się w atrakcyjnych derbach z 
Frydkiem-Mistkiem.
Karwiniacy rozpoczynają play off w 
roli drugiego zespołu rundy zasad-
niczej, zespół Frydka-Mistka awan-
sował do fazy pucharowej z siódmej 
pozycji w tabeli. Na początek – w 
sobotę i niedzielę – atut własnego 
parkietu będzie po stronie Karwiny. 
Jak przystało na regionalnych są-
siadów, od wczoraj wszelkie sprawy 
dotyczące przygotowań do derbów 
owiane są tajemnicą.
– Decyzję o wyjściowej siódemce 
podejmę dopiero tuż przed sobotnim 
meczem – powiedział „Głosowi” 
szkoleniowiec Karwiny, Marek Mi-
chalisko. Pikanterii weekendowym 
zmaganiom dodaje fakt, że trener 
Frydka-Mistka Jiří Kekrt w przeszło-
ści prowadził też Karwinę, w tym 
kilku zawodników z obecnego składu 
Banika. – Liczę na atrakcyjne mecze 
i głośny doping kibiców – stwierdził 
Kekrt. Na papierze faworytem jest 
Karwina, która broni mistrzowskiego 
tytułu z ubiegłego sezonu.  (jb)

• Kogo wysłać do boju? – zastanawia 
się trener Karwiny, Marek Michalisko. 
Fot. hcbkarvina
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Opowieści lasku wiedeńskiego (24, 
godz. 17.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Deník ničemy (23, godz. 17.30);
SCENA „BAJKA” – MOSTY k. JA-
BŁONKOWA: Nowe szaty cesarza 
(22, godz. 10.00);
 CZ. CIESZYN: Nowe szaty cesa-
rza (25, godz. 10.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: 
Grinch (22-24, godz. 16.00); 
Úsměvy smutných mužů (22, 
godz. 17.30); Toman (23, godz. 
17.30); LOVEní: Dámská jízda (22-
24, godz. 19.00); Przemytnik (22-
24, godz. 20.00); Ailo (25, godz. 
16.00); Maria, królowa Szkocji (25, 
godz. 17.30); Bohemian Rhapsody 
(25, godz. 19.00); Ženyv běhu (25, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Čertí brko (22, godz. 13.30); 
LOVEní: Dámská jízda (22, godz. 
17.45; 23, godz. 20.00); Przemyt-
nik (22-24, godz. 20.00); Kraina 
cudów (23, godz. 15.45); Jak wy-
tresować smoka 3 (23, godz. 17.45); 
Corgi, psiak królowej (24, godz. 
15.15); Kapitan Marvel (24, godz. 
17.30); TRZYNIEC – Kosmos: LO-
VEní: Dámská jízda (22-25, godz. 
17.30); Przemytnik (22-24, godz. 
20.00); Ailo (23, godz. 15.00); Kra-
ina cudów (24, godz. 15.00); Kapi-
tan Marvel (25, godz. 20.00); JA-
BŁONKÓW: Bohemian Rhapsody 
(22, godz. 17.00, 19.30); BYSTRZY-
CA: Bohemian Rhapsody (23, 
godz. 18.00, 20.30); Królowa Śnie-
gu (24, godz. 16.00); CZ. CIESZYN 
– Central: I znów zgrzeszyliśmy, 
dobry Boże! (22, godz. 17.30); 
Green Book (22, godz. 20.00); Cor-
gi, psiak królowej (23, 24, godz. 
15.30); LOVEní: Dámská jízda 
(23, 24, godz. 17.30); Przemytnik 
(23, 24, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Jak wytresować smoka 3 
(22-25, godz. 15.30); Kurier (22-25, 
godz. 17.30); Ciemno, prawie noc 
(22-25, godz. 19.45).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Zarząd MK PZKO 
Cz. Cieszyn-Centrum zaprasza 
na zebranie członkowskie, które 
odbędzie się w niedzielę 24. 3. o 
godz. 15.30 w Domu PZKO przy 
ul. Bożka. Wystąpi teatrzyk „Bum 
Trach” z PSP w Cz. Cieszynie ze 
scenką A. Wacławik pt. „Łuskanie 
fasoli”, a po zebraniu Z. Rakowski 
podzieli się wrażeniami z pobytu 
w kraju Wielkiego Timura.
 Zarząd MK PZKO park Sikora 
zaprasza członków i sympatyków 
Koła na prelekcję państwa Bila-
nów pt. „Indie – w dawnym kró-
lestwie Ladaku”, która odbędzie 
się w piątek 29. 3. o godz. 18.00 
w salce Koła w Ośrodku Kultury 
„Strzelnica”, wejście od strony 
Olzy. Na spotkaniu będzie można 
wpłacić zaliczkę na wycieczkę 21. 
9. do rezydencji prezydenckiej w 
Wiśle, dla członków Koła 200 kc, 
dla obcych 250 kc (autokar, prze-
wodnik, bilet wstępu).
JABŁONKÓW – Zarząd MK 
PZKO zaprasza w niedzielę 24. 3. 
o godz. 15.00 na zebranie spra-
wozdawcze do Domu PZKO. W 
programie: sprawozdania z dzia-
łalności MK PZKO, chóru męskie-
go „Gorol”, zespołów „Zaolzi” i 
„Zaolzioczek”, kapeli gorolskiej 
„Lipka”, kapeli ludowej „Nowi-
na,” Klubu Kobiet, Klubu Seniora, 
Kawiarenki pod Pegazem, Izby 
Regionalnej, Górolski Swobody 
i Komisji Rewizyjnej. Plan pracy 
i budżet na 2019 r. W programie 
kulturalnym wystąpią uczniowie 
Polskiej Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza.
KARWINA-FRYSZTAT – Oddział 
Literatury Polskiej Biblioteki Re-
gionalnej zaprasza na imprezę pt. 

„Przyjechały Kukiełki” – spotka-
nie ze Sceną Lalek „Bajka” Teatru 
Cieszyńskiego w czwartek 21. 3. o 
godz. 16.30 w budynku biblioteki 
na Rynku Masaryka w Karwinie-
-Frysztacie.
KARWINA-STARE MIASTO – 
Zarząd MK PZKO zaprasza człon-
ków i sympatyków na prelekcję 
grupy „Gorole” pt. „Jak my se 
smykali 2018”, która odbędzie 
się w sobotę 23. 3. o godz. 17.00 w 
Domu PZKO.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 26. 3. o godz. 15.30.
KOŃSKA-PODLESIE – MK PZKO 
zaprasza na walne zebranie 22. 3. 
o godz. 16.00 do lokalu PZKO.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 26. 3. na 
kolejną wędrówkę ze „Zwrotem”. 
Wyruszymy z Suchej Górnej o 
godz. 9.00 (pociągiem z Cz. Cie-
szyna o godz. 8.45). Do przejścia 
mamy 12 km. Pójdziemy przez 
Żywocice (muzeum otwarte jest 
akurat we wtorki) do Hawierzo-
wa. Jest to trasa proponowana w 
najnowszym, marcowym nume-
rze miesięcznika „Zwrot”. Wę-
drówkę prowadzi Beata Tyrna 
+420 605 930 807.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza w sobotę 23. 3. o godz. 16.00 
do Domu PZKO na tradycyjne 
„Powitanie wiosny”. W programie 
wideo prezentacja autorstwa Sta-
nisława Górnioka z akcji i imprez 
skrzeczońskiego Koła pt. „Prze-
żyjmy to jeszcze raz”, ponadto 
atmosferę podczas imprezy umili 
Eduard Rakus ze Szonychla grą 
na akordeonie.
STONAWA – Klub Kobiet MK 
PZKO zaprasza na spotkanie w 
poniedziałek 25. 3. o godz. 15.30 
do salki koła w Domu PZKO. W 

programie sprawy organizacyjne.
WIERZNIOWICE – MK PZKO za-
prasza na historycznie pierwsze 
spotkanie Klub Seniora pt. „Ra-
chowani wierzniowskich Józe-
fów” w sobotę 23. 3. o godz. 17.00 
do Domu PZKO.

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW – blacha, 
dachy z papy (ipa), 3 x lakier.
MALOWANIE PŁOTÓW wszelkiego 
gatunku. Tel. 732 783 700. Balicki.
 GŁ-114

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108. GŁ-125

NAPRAWIAMY automobily wszyst-
kich značek. AUTOSERVIS –  
PNEUSERVIS Pamicar s.r.o. –  
TEL.: +420 608 120 706. GŁ-032

ZAOPIEKUJĘ SIĘ OGRODEM 
tel.+48 669 108 102. GŁ-118

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-036

OFERTA PRACY

SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ SE 
VÝROBOU a montáží hliníkových 
oken a dveří hledá pracovníky do 
výroby. Požadujeme: zkušenosti s 
výrobou hliníkových konstrukcí min. 
1 rok, manuální zručnost, znalost 
práce s ručním el. nářadím, časovou 
flexibilitu, řidičský průkaz skupiny 
B. Montáže provádíme po celé ČR. 
Životopisy zasílejte na e-mail: info@
emos-alumatic.com. GŁ-166

I N F O R M AT O R

I N F O R M A T O R

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

TYM ODDYCHAMY

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 z dnia 21. 3. 2019

Czeski Cieszyn 43,6

Hawierzów 34,6

Karwina  37,7

Rychwałd  47,5

Trzyniec  40,9

Wierzniowice 102,4
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Kto w sercach żyje, nie umiera.
Dnia 24. 3. minie 1. rocznica śmierci 
naszej Kochanej Mamusi 

śp. MARII KUFOWEJ  
z Nawsia

zaś 5. 5. minie 8. rocznica śmierci na-
szego Kochanego Tatusia 

śp. ALOJZEGO KUFY
O chwilę wspomnień proszą córki 
z rodzinami. GŁ-162

W roku jest wiele dni,
w tygodniu tylko siedem,
lecz ten, który będziesz obchodzić,
jest w życiu tylko jeden.

Dnia 23 marca obchodzi 95. urodziny nasz Kochany 
Mąż, Tatuś i Dziadek 

pan FRANCISZEK JURCZEK
z Hawierzowa-Suchej

Z tej okazji dużo zdrowia i szczęścia  na dalsze lata ży-
czą żona Waleria i córka z rodziną. GŁ-158

100 lat!

Pani LIDII PAWLAS 
najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wkład w życie SLA i SAPu 
składają plastycy.  GŁ-172

W dniu 24 marca minie 15. rocznica, gdy odeszła od nas na zawsze

śp. TERESA MATLOCHOWA
z Jabłonkowa

Z miłością i szacunkiem wspominają córki z rodzinami. GŁ-173

Dnia 24 marca 2019 o godz. 9.00 w Parafii Ewangelickiej w Czeskim Cie-
szynie przy ul. Cmentarnej nr 1151, będzie nabożeństwo z modlitwą – 
przypominka za 

śp. inż. arch. JANA WOJNARA
w drugą rocznicę śmierci

Zaprasza Opiekun Jana Wojnara: mgr W. Zieliński. GŁ-165

PROGRAM TV

PIĄTEK 22 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.) 10.35 
Odważny Azmun (bajka) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Jadwiga (film) 
15.10 Podróżomania 15.40 Losy gwiazd 
16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Po-
licjant Topinka (s.) 20.55 13 komnata 
Ladislava Raega Phama 21.20 Wszyst-
ko-party 22.15 Poirot (s.) 23.10 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 23.55 AZ kwiz 
0.20 Obiektyw. 
TVC 2 
8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Z ku-
charzem dookoła świata 9.55 Portret 
Františka Michálka 10.40 Gdyby ścia-
ny mogły mówić 11.40 Strażacy 12.30 
Mowa pieniądza 12.50 Wędrówki z 
Ladislavem Smoljakiem 13.05 Króle-
stwo natury 13.30 Chcesz mnie? 13.55 
Ostatnie tajemnice trzeciej rzeszy 14.50 
Generał Patton 15.35 Tajemnicze ży-
cie skał 16.00 Sto cudów świata 16.55 
Skryty świat podziemi 17.25 Niesa-
mowite hotele 18.15 Narodowe skarby 
18.45 Wieczorynka 18.55 Europa dziś 
19.25 Magiczne góry 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. Migowym 20.00 Cudowna 
planeta 21.00 Niezwykły leopard 21.55 
Lotnicze katastrofy 22.40 Harper (film) 
0.40 Zemsta (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.40 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok za 
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Kameňák (s.) 21.35 Szybcy i 
wściekli V (film) 0.05 12 godzin (film). 
PRIMA 
6.15 Psi patrol (s. anim.) 6.45 My Little 
Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.25 Miłość na hory-
zoncie (film) 12.15 Południowe wiado-
mości 12.30 Policja Hamburg (s.) 13.30 
Lekarz z gór (s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 
16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Kochamy Czechy 22.00 Przepowiednia 
(film) 0.20 Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 23 MARCA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.20 Kawałek życia 7.45 Jamamba 
(bajka) 8.30 Gejzer 9.00 Durrellowie 
(s.) 9.45 Columbo (s.) 11.00 Wszyst-
ko-party 12.00 Tydzień w regionach 
12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomości 
13.05 Siedmiopiórek (bajka) 14.10 Jak 
wyleczyć Babę Jagę (bajka) 14.55 O cza-
rodziejskiej Laskonce (bajka) 15.25 Fa-
ceci na spalonym (film) 17.00 Poirot (s.) 
17.55 Kot to nie pies 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 26 Czeski Lew (trans-
misja wręczenia nagród) 22.05 Święto 
przebiśniegu (film) 23.30 Zapomnij o 
Paryżu (film) 1.10 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Koledzy z mojego 
koca 6.15 Andy i młode 6.25 Ava Riko 
Teo 6.35 Nowości z natury 6.45 Ro-

dzina Rabatków (s. anim.) 7.05 Show 
Garfielda 7.30 Studio Kolega 9.00 Na-
sza wieś 9.30 Za wiejskimi muzykami 
9.55 Folklorika 10.25 Kabaczki i dynie 
– czy wiemy, co jemy? 10.45 Grani-
ca w sercu 11.15 Lotnicze katastrofy 
12.00 Itinerariusz Hitlera 12.50 Babel 
13.20 Charleston (film) 15.05 Rzym w 
obiektywie fotografa 15.35 Rodzinne 
strony 16.05 Niezwykły leopard 16.55 
Cudowna planeta 17.50 Kamera w po-
dróży 18.45 Wieczorynka 18.55 Skryty 
świat podziemi 19.20 Tajemnice domu 
życia 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Wiktoria (s.) 22.00 
W przebraniu mordercy (film) 23.45 W 
potrzasku (s.). 
NOVA 
6.20 Psi patrol (s. anim.) 7.15 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.40 Tom & 
Jerry Show (s. anim.) 8.00 Kopciuszek 
(bajka) 9.15 The Voice Czechy i Słowa-
cja 11.20 Przyprawy 12.15 Dzwoń do TV 
Nova 12.50 Poradnik domowy 13.50 
Zamieńmy się żonami 15.10 Życie od 
kuchni (film) 17.10 Pamiętnik księż-
niczki (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć (film) 23.00 40-letni 
prawiczek (film) 1.35 Półsłodki ciężar 
(film). 
PRIMA 
6.15 Psi patrol (s. anim.) 6.45 My Little 
Pony (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.45 
Auto Salon 9.55 Bikesalon 10.30 Prima 
Partička 11.35 Kochamy Czechy 13.15 
Czechy i Słowacja mają talent 14.45 
Niech żyje nieboszczyk (film) 16.40 Pa-
sujemy do siebie, kochanie? (film) 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Bo-
sko całujesz (film) 22.50 211 (film) 0.40 
Przepowiednia (film). 

NIEDZIELA 24 MARCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 O 
duchu w butelce (bajka) 6.40 Faceci 
na spalonym (film) 8.15 Uśmiechy R.A. 
Dvorskiego 8.55 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.05 Śpiąca Królew-
na (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 O królewiczu 
niedorajdzie (bajka) 14.05 Laleczka z 
Wełtawy (bajka) 15.00 Kučírek kontra 
Kučírek (film) 16.00 Święto przebiśnie-
gu (film) 17.25 List do ciebie 18.25 Co 
umiały nasze babcie a o czym my zapo-
mnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Łada taty (film) 
21.30 168 godzin 22.00 Koptashow 
22.35 Człowiek i jego cień (film). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Koledzy z mojego 
koca 6.15 Andy a młode 6.25 Ava Riko 
Teo 6.30 Nowości z natury 6.40 Ro-
dzina Rabatków (s. anim.) 7.05 Show 
Garfielda 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Narodowe skarby 10.05 Po Czechach 
10.15 Skrzydła wojny 11.00 Nie podda-
waj się 11.55 Chcesz mnie? 12.20 Słowo 
na niedzielę 12.25 Magazyn chrześci-
jański 12.55 Przez ucho igielne 13.20 
Magazyn religijny 13.50 Kukułka 14.15 
Podróż po Trydencie 14.45 Królestwo 
natury 15.10 Niesamowite hotele 16.05 
Terakotowa armia 16.55 David Atten-
borough i olbrzymi dinozaur 17.50 
Gwatemala 18.45 Wieczorynka 18.55 
Granice w sercu 19.20 Ciekawostki z re-
gionów 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Bravados (film) 21.40 
Boję się (film) 23.40 Poszukiwacz min 
0.40 W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15 
Psi patrol (s. anim.) 7.05 Looney Tu-
nes Show (s. anim.) 7.55 Tom i Jerry 
Show (s. anim.) 8.15 Zimne serce (baj-
ka) 10.00 Auta (film anim.) 12.15 Kop-
ciuszek: Roztańczona historia (film) 
14.00 10 000 BC (film) 16.05 Złocienie 
dla pani na zamku (film) 17.50 Za krza-
kiem tarniny (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 The Voice Czechy 
i Słowacja 22.25 Odłamki 22.55 Romeo 
musi umrzeć (film) 1.15 Złocienie dla 
pani na zamku (film). 
PRIMA 
6.05 Psi patrol (s. anim.) 6.35 My Lit-
tle Pony (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 
8.00 Świat ogarnięty wojną 9.15 Prima 
ZOOM Świat 9.45 Policjanci z centrum 
(s.) 11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 
12.50 Poradnik Ládi Hruški 14.15 Most 
(film) 16.10 Bosko całujesz (film) 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Czar-
ne wdowy (s.) 21.30 Sport Star 22.20 
Objawienie (film) 0.20 Bikesalon. 

PONIEDZIAŁEK 25 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 
9.50 Tornado 10.05 168 godzin 10.35 
Policjant Topinka (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Sąsiad (film) 
14.15 Godzina przed świtem (film) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Raptus (s.) 21.05 Zagłada dejvic-
kiego teatru (s.) 21.35 Reporterzy TVC 
22.15 Kryminolog (s.) 23.15 Na tropie 
23.40 Koptashow. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Duże maszyny 10.40 Niesamowite 
hotele 11.30 Babel 12.00 Magazyn reli-
gijny 12.30 Telewizyjny klub niesłyszą-
cych 12.55 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 13.10 Coś więcej 14.20 Na win-
nym szlaku 14.50 Granica w sercu 15.15 
Majestatyczne Alpy 16.10 Przygody na-
uki i techniki 16.40 Lotnicze katastrofy 
17.25 Wielka ucieczka 18.15 Strony ro-
dzinne 18.45 Wieczorynka 18.55 Turcja 
– brama Orientu 19.15 Tajemnice domu 
życia 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Itinerariusz Hitlera 
21.00 Duże maszyny 21.50 Pociągi pod 
specjalnym nadzorem (film) 23.20 Bra-
vados (film). 
NOVA 
8.55 Ulica (s.) 9.45 Spece (s.) 10.50 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.55 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-
ce (s.) 22.20 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 23.05 Bez śladu (s.). 
PRIMA 
7.30 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji 
10.25 Małżeństwo z rozsądku (film) 
12.20 Południowe wiadomości 12.30 
Policja Hamburg (s.) 13.30 Lekarz z gór 
(s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny 
kod (s.) 21.30 Jak zbudować marzenie 
22.45 Tak jest, szefie! 23.50 Policja w 
akcji 0.45 Komisarz Rex (s.). 

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)

Przyjmujemy zlecenia na  2019 rok  
w zakresie dociepleń budynków, 
poddaszy i wykonawstwa domów  
od fundamentów, wymiany okien.

Kontakt:  776 218 494, 608 556 915,  
774 085 874 (CZ)

+48 602 671 460 (PL)
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz G
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WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 21. 3. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,52 zł
ON  5,02 zł
LPG 1,92 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  4,76 zł
ON  5,09 zł
LPG 2,14 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,74 zł
ON  5,07 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,75 zł  
ON  4,99 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  30,50 kc  
ON  30,70 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 21. 3. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,163 0,169
EUR  4,260 4,320
USD  3,730 3,830

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,165 0,170
EUR  4,230 4,330
USD  3,710 3,830

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,970 6,080
EUR 25,500 25,900
USD 22,400 22,900
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Największa miłość na świecie zgaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 16 marca zmar-
ła po krótkiej i ciężkiej chorobie w wieku 73 lat nasza 
Ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Siostra, Ciocia 
i Szwagierka

śp. HALINA HUDEČKOWA
z domu Rutkowicz, zamieszkała w Karwinie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w gronie najbliż-
szej rodziny. W smutku pogrążona rodzina. RK-046

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych 
i znajomych, że dnia 17 marca 2019 zmarł po ciężkiej 
chorobie w wieku 62 lat 

śp. BRONISŁAW STRZĄDAŁA 
zamieszkały w Skrzeczoniu

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się dnia 22 marca 
2019 o godz. 15.00 z kościoła katolickiego w Skrzeczoniu 
na miejscowy cmentarz. Zasmucona rodzina. GŁ-171

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i zna-
jomych, że zmarł nagle dnia 15 marca 2019 w wieku 61 lat nasz Kochany 
Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat, Szwagier, Wujek i Serdeczny Przyjaciel

śp. FRANCISZEK HUMEL
zamieszkały w Ropicy 186

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 22. 3. 2019 o godz. 14.30 
z kościoła rzymskokatolickiego w Ropicy. Zasmucona rodzina. Gł-169

Koleżance Renacie Humel wyrazy współczucia z powodu śmierci 
MĘŻA

składają koledzy z SAPu. GŁ-170

Serdeczne wyrazy współczucia wszystkim bliskim

śp. FRANCISZKA HUMLA
kierownika artystycznego Teatru Lalek Bajka w latach 1990-1993 składa 
Zarząd Główny PZKO. GŁ-175

Zatrudnię pracownika do pracy z piłą motorową oraz wykaszarką 
(křovinořez). Prawo jazdy grupy „B”, „T” – mile widziane.

Informacje na tel. 602 894 769, 777 098 120. AD-014
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• Tym razem do naszej fotograficz-
nej zabawy dołączyła Emilia Sikora. 
Przysłała nam archiwalne i obecne 
ujęcie strażnicy w Jasieniu. Po wielu 
przebudowach była ona Domem Kul-
tury, a obecnie to Gospoda u Karlosa.  
Nowo wybudowana strażnica w Ja-
sieniu została poświęcona 21 maja 
1933 roku. Miała ona salę ze sceną, 
toteż życie kulturalne zyskało odpo-
wiednie warunki do rozwoju.  Mimo 
upływu lat i wielu zmian społecznych 
przetrwał niepowtarzalny klimat tego 
budynku. 
Dzięujemy za nadesłane materiały! 


WEHIKUŁ CZASU

P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ

Tak było...

...tak jest

LOGOGRYF KOŁOWYKWADRAT MAGICZNY 

MINIKWADRAT MAGICZNY

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. 
Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 

upływa w środę 3 kwietnia. Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie 
zadania z 8 marca otrzymuje Ewa Bartulec z Wędryni-Zaolzia. Autorem 
dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki 
z 8 marca: 
SŁODKIE ŻYCIE, 
SŁONO KOSZTUJE

Rozwiązaniem kwadratu magicznego jest dokończenie aforyzmu 
Stanisława Jerzego Leca: „Wszystko jest jadłospisem…”

1. jedno z ramion 
ośmiornicy

2. Pakt Bezpieczeń-
stwa Pacyfiku, czyli 
pakt polityczno-
-wojskowy

3. ROZWIĄZANIE 
DODATKOWE 

4. broń Wilhelma 
Tella

5. miasto z tamą na 
Nilu

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ANZUS

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. operacyjna w szpitalu
2. niedorzeczność, bzdura, 

nonsens
3. tkanina z błyszczącej przę-

dzy
4. towarzysz brata Wilhelma 

w powieści „Imię róży”

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: ADSO

1 2 3 4 5

1
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1 2 3 4
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4

Logogryf ten rozwiązujemy od środka. Pierwsza litera „K” została już podana. Rozwiązaniem dodat-
kowym jest dokończenie fraszki Jana Sztaudyngera: „W sporach z żoną…”

1. płynna postać leku prze-
znaczona do podawania w 
małych dawkach

2. australijski torbacz
3. okienko w krzyżówce
4. sprzedaje bilety
5. gra z kulami i pachołkami
6. zbiór praw
7. skacze po tatrzańskich 

stokach
8. Babinicz z „Potopu”
9. wykluczenie, ekskomu-

nika
10. region Polski z Inowrocła-

wiem
11. dawniej chodził w nim 

koń
12. objaw przeziębienia
13. elektroda ujemna
14. trzymane na szczęście
15. poniesione wydatki, na-

kłady
16. zasłona z grubej tkaniny
17. renifer z Alaski
18. ręczny warsztat tkacki
19. imię Wallenroda
20. gania za nim hokeista

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: KARIBU,KIERAT


